








 

 

 

 

 

 

 

 

palavras-chave 

 

Organização escolar, supervisão escolar, liderança, clima de escola. 
 

resumo 
 

 

O presente trabalho insere-se no âmbito da investigação sobre as 
organizações escolares e focaliza-se em alguns aspectos da sua vida 
organizacional: a supervisão, a liderança e o clima de escola. 
O conhecimento acerca das organizações escolares e do seu funcionamento 
reveste-se de particular importância pois constitui um factor a ter em conta 
para a compreensão do comportamento dos docentes dentro da Escola que 
reciprocamente a influenciam, assim como ao respectivo funcionamento e 
desenvolvimento. 
A supervisão dentro da organização escolar é uma forma de comportamento 
organizacional desenvolvida para atingir determinados objectivos dentro da 
Escola. Dentro deste grande tema que é a supervisão na organização escolar, 
procura-se investigar a supervisão das práticas profissionais efectuadas pelos 
líderes de gestão intermédia. 
Em relação ao estilo de liderança que o Presidente do Conselho Executivo 
apresenta, o estudo propõe-se caracterizá-lo e observar se o estilo de 
liderança manifestado se enquadra dentro dos princípios orientadores da 
supervisão escolar. 
A investigação propõe-se ainda relacionar o estilo de liderança do Presidente 
do Conselho Executivo com o clima que se vivencia no Agrupamento. 
Como metodologia utilizou-se o estudo de caso e o inquérito por questionário 
que se aplicou a todos os docentes do Agrupamento. 
Da análise dos dados efectuada conclui-se que os coordenadores de 
Departamento e de Conselho de Docentes desempenham funções de 
supervisores; que o estilo de liderança do Presidente do Conselho Executivo 
se enquadrava nos princípios e orientações da supervisão escolar e que a 
liderança do Presidente do Conselho Executivo influenciava o clima de Escola. 
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abstract 

 

The scope of this work is to study the school’s organization area, and focus in 
some aspects of its organizational life, supervision, leadership and school 
climate. 
Learning about school organizations and its working methods has particular 
importance because it contributes to understand the behaviour of the school 
teachers, and reciprocally the importance that teachers have, their influence 
over the school’s functioning and development. 
Supervision is a form of organizational behaviour developed to reach specific 
aims inside the school. 
Therefore, this study intends to search the professional practices of the 
teaching staff and also the role played by the headmaster of a group of 
schools. 
We intend to perceive and characterize his leadership manner, namely if it fits 
into the supervision rules. We also want to relate the methods of leadership 
supra mentioned with the school climate. 
From a methodologic point of view, this investigation is a case study, and we 
made an inquest involving all the school teachers. 
The data collected from a questionnaire lead us to conclude that the 
department coordinator’s and teaching staff council play a part as supervisors. 
The school headmaster leadership method is conforming to the supervising 
rules and his leadership exercise influence in the school climate. 
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Introdução 

 
O presente trabalho insere-se no âmbito da investigação sobre as organizações escolares e 

focaliza-se em alguns aspectos da sua vida organizacional: a supervisão, a liderança e o 

clima de escola.  

No mundo actual, o fenómeno organizacional e o carácter cada vez mais elaborado e 

diversificado das organizações, tem vindo a assumir uma importância crescente nas 

sociedades industrializadas, marcadas pela sua constante mutação, complexidade e 

crescente globalização. A tal facto, não será alheio a assumpção de uma maior diversidade 

de responsabilidades a cargo das organizações, em especial da Escola, na resolução de uma 

maior variedade de problemas, individuais e colectivos. 

As organizações escolares são constituídas por pessoas que, de uma forma estruturada, 

trabalham em cooperação, e representam um meio pelo qual determinados objectivos 

podem ser colectivamente atingidos. Todavia, as organizações escolares enquanto 

entidades sociais com funcionamento e ambiente próprios impõem uma lógica particular 

aos seus membros, orientando os seus comportamentos, as suas decisões e as relações de 

interdependência. Por outro lado, elas próprias, também dependem das interacções, dos 

comportamentos e das funções, desempenhadas pelos seus membros na prossecução 

qualitativa dos respectivos objectivos.  

O conhecimento acerca das organizações escolares e do seu funcionamento reveste-se de 

particular importância pois constitui um factor a ter em conta para a compreensão do 

comportamento dos docentes dentro da Escola, que, reciprocamente a influenciam, assim 

como ao respectivo funcionamento e desenvolvimento.  

A supervisão dentro da organização escolar é uma forma de comportamento organizacional 

desenvolvida para atingir determinados objectivos dentro da Escola. Ela desempenha a 

coordenação e a monitorização da prática educativa tentando transformar a Escola numa 

organização aprendente com projecto próprio.  

Dentro deste grande tema que é a supervisão na organização escolar, procura-se investigar 

a supervisão das práticas profissionais efectuadas pelos líderes de gestão intermédia, tendo 

em conta que, na supervisão gizam-se diversos jogos inter-relacionais entre o líder de 

gestão intermédia (coordenadores de Departamento/ coordenadores de Conselho de 

Docentes) e os restantes docentes, num complexo processo que implica por parte dos que 
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desempenham estas funções, um conjunto de competências dos domínios pessoal e 

interpessoal que podem estar na base do maior ou menor sucesso do processo de 

supervisão que desenvolve e, concomitantemente da organização escolar. 

Em relação ao estilo de liderança que o Presidente do Conselho Executivo apresenta, o 

estudo propõe-se caracterizá-lo, partindo do pressuposto que ao líder é exigido mais do que 

a simples gestão do quotidiano escolar e que as suas áreas de intervenção são múltiplas e 

complexas. O estudo visa observar se o estilo de liderança manifestado se enquadra dentro 

dos princípios orientadores da supervisão escolar.  

Não é fácil efectuar uma abordagem ao conceito de liderança. Existem várias teorias, 

modelos e filosofias inspiradoras, no entanto todos os estudos convergem quando 

verificam que não pode existir uma boa Escola sem uma boa liderança. 

Ao Presidente do Conselho Executivo, visto como um líder de uma comunidade educativa 

aprendente e em desenvolvimento, cabe a implementação de um clima organizacional que 

favoreça o crescimento e o desenvolvimento dos diferentes actores e da organização 

escolar. 

 O estudo propõe-se identificar o tipo de clima vivenciado no Agrupamento, pois a análise 

do mesmo, enquanto instrumento susceptível de aprofundar o conhecimento da própria 

Escola, tem vindo a constituir um espaço privilegiado da actual investigação educativa, 

porque permite uma melhor análise das organizações escolares, sendo um suporte para a 

realização de um diagnóstico das mesmas, possibilitando uma melhoria da qualidade e 

eficiência.  

De acordo com Brunet (1999) o conhecimento do clima possibilita reconhecer as 

dimensões que desempenham um papel fundamental na percepção do ambiente de 

trabalho, sendo elas: a motivação/satisfação, a comunicação, a conflituosidade e a 

cooperação.  

A investigação propõe-se ainda relacionar o estilo de liderança do Presidente do Conselho 

Executivo com o clima que se vivencia no Agrupamento. Na linha de pensamento, de 

Carvalho (1992) que salienta que o estilo de liderança e o clima escolar estão intimamente 

ligados o estudo pretende averiguar quais as percepções dos docentes sobre esta relação. 

Feito um enquadramento global da problemática que suporta este projecto de investigação 

enunciam-se as questões fundamentais que servem de fio condutor ao trabalho: 
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Os coordenadores de Departamento e de Conselho de Docentes desempenham as funções 

de supervisores? 

O estilo de liderança do Presidente do Conselho Executivo enquadra-se nos princípios e 

orientações da supervisão escolar? 

A liderança do Presidente do Conselho Executivo influencia o clima de escola? 

Em termos estruturais este trabalho de investigação organiza-se da seguinte forma: na 

primeira parte, apresenta-se o enquadramento teórico, subdividido em três capítulos e na 

segunda parte, o estudo empírico, composto por dois capítulos. 

No capítulo um reflecte-se sobre as características da escola como organização, revisitando 

algumas teorias organizacionais, tentando encontrar nelas alguns elementos explicativos da 

organização escolar, apresentando-se modos distintos de imagens organizacionais em geral 

e em particular da Escola. Procede-se à clarificação do conceito de supervisão e sua 

evolução histórica. Discorre-se sobre a supervisão na organização escolar e sobre as 

funções e competências que um supervisor deve possuir para poder supervisionar a 

organização escolar.  

No capítulo dois procura-se definir o conceito de liderança e os diversos estilos estudados, 

segundo diversas perspectivas teóricas, enfatizando-se a liderança na Escola. 

No capítulo três, focalizado no clima de escola, apresenta-se a definição de clima 

organizacional e escolar, bem como os diferentes modelos de análise e tipos, as dimensões 

do clima. 

O capítulo quatro é dedicado à metodologia, isto é, à natureza do estudo, com as suas 

questões investigativas e objectivos fazendo-se também referência à abordagem adoptada 

no estudo, de natureza quantitativa. Neste capítulo explica-se como foi elaborado o 

questionário, como se tratou a informação e quais os participantes do estudo.  

No capítulo cinco analisam-se e discutem-se os dados procedendo-se à apresentação de 

sínteses parcelares sobre a análise dos mesmos. 

No capítulo seis elaboram-se as conclusões gerais dos resultados obtidos, referem-se as 

limitações do estudo e perspectivam-se algumas orientações para estudos futuros. 

A estrutura do trabalho termina com a apresentação da Bibliografia e dos Anexos que se 

consideraram pertinentes. 
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1 – Supervisão na organização escolar 

 

1.1– A organização escolar 
 
 
1.1.1- Retrospectiva histórica das teorias organizacionais 

 
A história da humanidade é a narrativa de uma tendência difícil de contrariar no ser 

humano: criar e desenvolver organizações sociais. Como ser eminentemente social, o ser 

humano não pode viver isolado, estando em constante interacção com outros. As pessoas 

associam-se tentando perseguir objectivos que não são passíveis de concretização 

isoladamente. Segundo Chiavenato (1994:54) uma das razões que explicam a enorme 

variedade e densidade de organizações no mundo actual é o facto de a organização ser o 

mais eficiente meio de satisfazer um grande número de necessidades humanas. 

 As organizações têm uma forte influência na vida das pessoas, como refere Etzioni (1967) 

citado por Teixeira (1995:4), nascemos em organizações, vivemos quase sempre em 

organizações, passamos a maior parte do nosso tempo a trabalhar como membros de uma 

organização, os serviços que utilizamos e os bens que consumimos são-nos fornecidos por 

organizações e no momento da morte é, ainda, uma organização que há-de autorizar o 

nosso enterro. A forma como estas estão estruturadas e o modo como são geridas têm 

influência na qualidade do trabalho que se executa, na eficácia com que se exercem as 

tarefas e até na maneira como se sentem em relação a si próprios. 

Bennis (1994:48) descreve as organizações como sistemas sociais em que as pessoas têm 

normas, valores, convicções partilhadas e paradigmas do que está certo e do que está 

errado, do que é legítimo e do que não é, e da maneira como se fazem as coisas. Mas uma 

definição única de organização não existe, cada autor sublinha pontos fortes, limitações e 

aplicações específicas, como por exemplo Drucker (1999:25) que afirma que as 

organizações serão cada vez mais talhadas diferentemente: para as diferentes finalidades, 

diferentes tipos de trabalho, diferentes pessoas e diferentes culturas. A organização não é 

apenas uma ferramenta. Revela valores. A vivência numa organização é expressa pela 
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cooperação e pelo conflito entre os actores, representando convergências e divergências em 

relação aos interesses em causa e assumidas no interior da organização. 

Hoje, a sociedade moderna envolve um contínuo crescimento e evolução das organizações, 

cada vez mais complexas, em formas variadas e cumprindo papéis diversos. A sociedade 

encontra-se em rápida evolução, novas formas sociais emergem, enquanto as antigas 

modificam as suas formas e alteram as suas funções, adquirindo novos significados. 

 O carácter polissémico do termo organização explora algumas das suas concepções e 

organiza um quadro conceptual evolutivo e diferenciado, no qual a escola, como 

organização, ocupa o seu próprio lugar. 

Assim, atendendo à organização como entidade própria concebida de acordo com a inter 

relação e interdependência de diferentes ciências (sociologia, ciências da administração e 

organização, …) abordam-se alguns conceitos que parecem adequados ao contexto do 

quadro teórico que se vai tentar explicitar. 

 

 

1.1.1.1 - Teoria clássica da administração  

 

A Revolução Industrial cria a necessidade de administrar grandes fábricas/empresas. A 

teoria organizacional desenvolve-se a partir de problemas empíricos de gestão, de forma a 

rentabilizar, controlar e tornar mais eficientes as empresas assim como a administração 

pública. Estes pressupostos tornaram-se o ponto de partida para conceptualizações teóricas, 

que começam a surgir no início do século XX e que deram origem ao que se veio a 

denominar Teoria Clássica da Administração e da Administração Científica. Esta teoria 

representa a passagem da gestão empírica para uma gestão científica e filosófica, segundo 

o pensamento da época. Assim, para Ceitil (1993: 87), esta teoria clássica da gestão 

considerava a empresa como um universo simples, cruzado por processos simples, 

facilmente planeáveis. 

Frederick W. Taylor (1856-1915) realizou um trabalho precursor abrindo caminho para 

transformar a administração numa ciência. Na sua obra Princípios de Gestão Científica 

(1911), o autor estabelece os princípios da Administração Científica sendo estes os 

fundamentos de uma ciência da organização do trabalho. Segundo Chiavenato (2000), 

estes princípios focavam-se no uso de métodos científicos, baseados na observação e 
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análise, para a determinação das melhores soluções organizacionais, em vez dos 

procedimentos utilizados anteriormente assentes na improvisação e no empirismo dos 

gestores. Outro aspecto, tratado na obra de Taylor, era a da especificação das tarefas, de 

modo a possibilitar a selecção rigorosa e o treino intensivo dos trabalhadores tendo em 

vista a especificidade das tarefas a desempenhar. Taylor conferia ênfase aos aspectos 

formais da organização, em detrimento dos elementos humanos que a integravam. 

O principal objectivo da teoria da Administração Científica de Taylor seria assegurar o 

máximo rendimento para o patrão e uma melhoria económica gradual para o empregado. 

Teixeira (1995: 15,16) sintetiza esta teoria do seguinte modo: 1- Ciência, não regra 

empírica; 2 - Harmonia, não discórdia; 3 – Cooperação, não individualismo; 4 – 

Rendimento máximo, em lugar de produção restrita; 5 – Formação de cada homem, até 

alcançar a sua maior eficiência e prosperidade. 

Henry Fayol (1841-1925), tinha uma postura diferente de Taylor. De acordo com 

Chiavenato (2000:84), para Taylor o operário era como o prolongamento da máquina com 

que trabalhava, Fayol dava primazia às hierarquias rígidas que caracterizavam a gestão, 

definindo-a como um processo de previsão, organização, comando, coordenação e 

controle: Prever – visualizar o futuro e traçar o programa de acção; Organizar – 

constituir o duplo organismo material e social da empresa; Comandar – ligar, unir, 

harmonizar todos os actos e todos os esforços colectivos; Controlar – verificar que tudo 

corra de acordo com as regras estabelecidas. 

 

1.1.1.2 - O modelo burocrático 

 

O economista e sociólogo alemão Max Weber (1864-1920), propôs uma forma de 

organização que denominou de Burocracia, que Chiavenato (2000: 282) considera a 

organização eficiente por excelência. Nela tudo pode ser previsto, calculado, coordenado e 

controlado, eliminando-se o imprevisível e o irracional. 

 Segundo Chiavenato (2000), a burocracia partilha com a gestão científica, o pressuposto 

de que as pessoas são motivadas principalmente por motivos económicos, ou outros de 

carácter extrínseco, e trabalham unicamente para aumentar o seu rendimento económico. 

Como esse rendimento é controlado pela organização, a pessoa acaba por ser guiada por 

ela. 
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Como refere Costa (2003), existem um conjunto de elementos que dão especificidade à 

organização burocrática: é uma organização perspectivada como uma estrutura 

formalmente organizada, com um conjunto de objectivos definido e preciso, em função dos 

quais toda a estrutura organizacional funciona. Os objectivos organizacionais assumem-se 

como partilhados (ou, pelo menos, aceites) por todos os elementos da organização, não 

constituindo matéria para discussão. A tomada de decisão ocorre, essencialmente, no topo 

da hierarquia, ocupado por um número reduzido de indivíduos, a autoridade é 

sucessivamente delegada a níveis organizacionais mais “baixos”, de tal forma que cada 

nível possui os meios adequados ao controlo do comportamento do pessoal 

hierarquicamente inferior. Pressupõe-se, ainda, que cada departamento ou secção da 

organização contribui de forma diferenciada, através de processos e tecnologias claros e 

transparentes, para que a organização atinja a sua principal finalidade.  

O modelo burocrático é frequentemente perspectivado como uma série de dimensões 

organizacionais independentes que se estabelecem num continuum. A avaliação do grau 

em que cada uma dessas dimensões está presente numa organização definirá o grau de 

burocratização da mesma 

Beetham (1988) identifica as seguintes dimensões características da burocracia: hierarquia 

de autoridade; divisão do trabalho; competência técnica; normas de procedimento para 

actuação no cargo; normas que controlam o comportamento dos funcionários; autoridade 

limitada do cargo; gratificação diferenciada por cargo; impessoalidade dos contactos 

pessoais; separação entre propriedade e administração; ênfase nas comunicações escritas; 

disciplina racional. 

Lima (2001) salienta que aplicado ao estudo das escolas, o modelo burocrático acentua a 

importância das normas abstractas, das estruturas formais e dos respectivos 

constrangimentos impostos, (as escolas funcionam com normativos: uma situação 

problemática é resolvida a partir do momento que lhe for concedida solução formal; um 

órgão existe se for juridicamente previsto e normativamente criado).  

No entanto, Lima (1998) faz notar que a burocracia não consiste apenas num sistema 

técnico e despolitizado, pois ao errar no seu próprio campo, a burocracia tende a continuar 

e a ser reproduzida, tornando-se desta forma claro que não se trata apenas de um sistema 

técnico, mas sim numa forma de dominação que mesmo sendo aparentemente disfuncional 
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naquele campo, não deixará de ser funcional em outros mais directamente ligados às 

estruturas de poder. 

O modelo burocrático coloca a ênfase na estrutura organizacional, secundarizando os 

processos que conferem dinamismo à organização; baseia-se sobretudo no estudo do poder 

formal, legítimo, dizendo-nos pouco sobre outras formas de poder, tais como o poder 

baseado em acordos não formais, na força dos movimentos de massas, na habilidade 

particular em termos de competência e de especialização ou no apelo à emoção e 

sentimentos; não comporta qualquer explicação para a forma como as organizações 

mudam ao longo do tempo e, embora explique como as orientações políticas podem ser 

postas em prática de uma forma eficiente, diz-nos pouco sobre o processo pelo qual as 

opções políticas são tomadas. 

 

1.1.1.3 - A escola das relações humanas 

 

Em oposição às teorias clássicas, no final da década de vinte, surgem as abordagens 

comportamentalistas em que foi relevante o pensamento de Elton Mayo (1880-1949). É 

com este movimento, que segundo Lima (1992), se começa a compreender a importância 

dos problemas humanos na organização e a dar relevância à participação dos trabalhadores 

na gestão, no que se refere à tomada de decisão. 

A teoria das Relações Humanas recebe vários contributos e influências entre as quais as de 

John Dewey, indirectamente e de Kurt Lewin, mais directamente. 

Mayo, inicialmente, pretendia melhorar a aplicabilidade dos princípios de Taylor. Realizou 

as célebres experiências de Hawthorne1 que lhe proporcionaram elementos acerca da 

                                                 
1 Em 1924, especialistas em eficiência numa fábrica de Hawthorne da Western Electric Company, situada em 
Chicago, conceberam um programa de investigação para estudar os efeitos da iluminação na produtividade. 
À primeira vista, nada nesse programa merecia atenção especial. Na realidade, havia muito tempo que os 
especialistas tentavam encontrar a combinação ideal de condições físicas, horários e métodos de trabalho que 
estimulasse os trabalhadores a produzirem o melhor das suas capacidades. Contudo, quando o programa de 
investigação terminou (dez anos depois), não havia dúvida de que ele iria ficar para a história como um dos 
mais importantes projectos de investigação levados a cabo na área dos estudos organizacionais. De facto, foi 
na fábrica de Hawthorne que o movimento das relações humanas se iniciou, e com o qual, se tornou 
conhecido, Elton Mayo (1880 – 1949), professor de psicologia da Universidade de Harvard.  
Na pesquisa inicial, em Hawthorne (1924), os investigadores partiram do princípio que um aumento de 
iluminação provocaria um aumento de produção. Foram seleccionados dois grupos de empregados: um grupo 
experimental que trabalhou com diferentes níveis de iluminação, e um grupo de controlo que trabalhou com 
as condições normais existentes na fábrica. À medida que a iluminação era melhorada, a produção do grupo 
experimental ia subindo, conforme se esperava, mas ao contrário do que estava previsto, a produção do grupo 
de controlo também subiu. Para se explicarem estes resultados inesperados, os investigadores diversificaram 
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produtividade e, simultaneamente, da influência das condições de trabalho, não somente 

físicas mas também humanas, na rentabilidade dos operários. Mayo encontra, por trás da 

organização formal, a existência de uma organização informal, que muitas vezes, 

dependendo das circunstâncias, se revela muito mais importante e determinante no produto 

final. Os grupos informais, que compõem a organização humana de uma empresa, estão 

muitas vezes em oposição à organização estabelecida pela administração, podendo surgir 

situações de conflito. Assim, torna-se imprescindível a democratização do processo 

comunicacional entre decisores e subordinados de modo a que as interacções sociais e a 

dinâmica entre grupos permitam a eficiência organizacional. 

Na visão de Santos (1999), o desenvolvimento dos padrões de transformação social tem 

acontecido entre dois grandes paradigmas de desenvolvimento: o paradigma capital-

expansionista, modelo dominante, e o paradigma eco-socialista, que o autor encara como o 

modelo emergente.  

Segundo este autor, o paradigma capital-expansionista apresenta as seguintes 

características:  

• o desenvolvimento social é avaliado principalmente pelo crescimento económico;  

• o crescimento económico é ininterrupto e assenta na industrialização; 

• o desenvolvimento tecnológico enorme; 

• é total a descontinuidade entre a natureza e a sociedade. A natureza é matéria 

valorizável apenas enquanto condição de produção. É ela que dá continuidade à 

transformação social e baseia-se na propriedade privada dos bens de produção o 

que justifica que o controlo sobre a força de trabalho não tenha de estar sujeito a 

regras democráticas 

Por outro lado, o paradigma eco-socialista tem as seguintes características:  

• o desenvolvimento social afere-se pelo modo como são satisfeitas as necessidades 

humanas basilares; 

                                                                                                                                                    
(cont. 1) o programa de pesquisas. Aperceberam-se de que, para além de mudanças técnicas e físicas, deviam 
ser considerados também factores de ordem comportamental. Com outras inovações promovidas por Mayo, 
com o intuito de melhorar ainda mais as condições de trabalho dos operários, nomeadamente períodos de 
descanso, semanas de trabalho mais curtas e outras, à semelhança do que tinha acontecido, a produção 
aumentou, o que levou os investigadores a fixarem-se nas condições iniciais de trabalho. E para surpresa, a 
produção voltou a subir. Mayo (1947) concluiu que não só as mudanças físicas do trabalho influenciavam a 
produção, mas que os aspectos humanos influenciavam igualmente a produtividade (Chiavenato, 2000). 
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• a Natureza é a segunda essência da sociedade e, como tal, sem se confundir com 

ela, tão pouco lhe é descontínua;  

• deve haver um rigoroso equilíbrio entre três formas de propriedade: a individual, a 

comunitária e a estatal, cada uma delas deve actuar de modo a conquistar os seus 

objectivos com o mínimo de controlo do trabalho de outrem.  

Por outro lado, Santos (1999:290) considera que todas as culturas têm um valor de 

dignidade humana, o qual sendo único, permite uma hermenêutica transvalorativa e 

multicultural. Tal hermenêutica constitui o desafio central do paradigma emergente. 

Até este momento todas as teorias referidas consideram a organização como um sistema 

fechado, completamente separado do meio envolvente, com funções específicas e 

determinadas. No entanto, para Chiavenato (2000), a organização apresenta-se como uma 

estrutura autónoma com capacidade de se reproduzir e pode ser focalizada através da teoria 

dos Sistemas.  

 

1.1.1.4 - Teoria dos Sistemas 

 

Esta teoria tem a sua origem nos estudos realizados por Bertalanffy (1968) e desenvolveu-

se na segunda metade do século passado, com a criação da cibernética, ciência de 

comunicação e controlo. A comunicação torna os sistemas integrados, coerentes e em 

constante relação com o meio, tornando-os cada vez mais complexos. 

A teoria dos Sistemas perspectiva a organização numa relação aberta ao mundo exterior e à 

incerteza. 

Para Chambel e Curral (1995) uma das principais vantagens da Teoria dos Sistemas é dar 

ênfase aos processos e pôr em evidência as relações da organização com o meio ambiente. 

Deste modo, estes autores descrevem alguns princípios gerais que nesta teoria caracterizam 

um sistema:  

• Globalidade – Todo o sistema é composto por elementos, mas as suas 

características não resultam da soma das características individuais de cada um dos 

seus elementos, uma acção que produza mudanças em uma das unidades do 

sistema, provavelmente deverá produzir mudanças em todas as unidades. 
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• Interacção – Existe sempre uma relação entre os elementos de um sistema que é 

recíproca. O comportamento do sistema depende das interacções entre os seus 

elementos. 

• Organização – Num sistema tem de haver determinada estrutura /organização. É a 

forma como as interacções entre os sistemas são organizadas que vai dar ao sistema 

as suas propriedades específicas. A organização de um sistema tem uma vertente 

estrutural, que define a posição que os elementos ocupam na hierarquia do mesmo, 

e uma vertente funcional que define o comportamento de cada elemento ou 

subsistema. 

• Abertura – Os sistemas estão em interacção com o meio que os rodeia. Não há 

sistemas fora de um ambiente. Este por sua vez influencia o sistema. A 

complexidade e a sobrevivência do sistema dependem dos mecanismos de 

retroacção e de adaptação ao meio externo. 

Segundo Ferreira et al (2001:55), partindo destes pressupostos de análise (…) qualquer 

organização pode ser descrita como uma realidade sistémica que importa um conjunto de 

matérias-primas, energia e informação do ambiente circundante, na forma de inputs e 

exporta produtos e serviços para esse ambiente na forma de outputs. 

Numa organização, se o sistema for aberto, o poder de decisão encontra-se distribuído 

pelos diferentes grupos de trabalho. As decisões e a supervisão estão subjacentes ao 

funcionamento interno do grupo. Deste modo, as relações intergrupais são de 

solidariedade, cooperação e participação, para que a coesão e a integração grupal seja mais 

forte. Assim, obter-se-á a eficácia da organização e simultaneamente a satisfação dos 

trabalhadores.  

 

1.1.1.5 - A “anarquia organizada” 

 

As situações organizacionais caracterizadas como “anarquia organizada” referem-se a um 

conjunto de diferentes conceitos e metáforas que têm vindo a ser propostos por diversos 

autores tais como Cohen, March e Olsen (1972). Trata-se de uma metáfora associada aos 

chamados modelos de ambiguidade, e a outras metáforas tais como os modelos de decisão 

tipo garbage can e sistemas debilmente articulados. 
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 O modelo da anarquia organizada apresenta uma organização em que os objectivos são 

ambíguos e os meios para os atingir pouco claros ou decorrentes de tentativa e erro. Os 

objectivos organizacionais são pouco claros por estarem insuficientemente definidos ou 

porque são definidos posteriormente, como meio de legitimar as acções efectuadas. A 

participação é fluida, com mudanças constantes e os espaços de decisão constantemente 

alterados. 

Cohen, March e Olsen (1972), desenvolveram estudos que apontam para processos de 

funcionamento e de comportamento organizacionais ambíguos e incertos de acordo com o 

modelo de decisão denominado por garbage can. Para os autores, qualquer oportunidade 

de escolha colectiva se assemelha a um contentor (garbage can) onde os problemas 

internos e externos organizacionais, o conjunto de possíveis soluções conhecidas para os 

vários problemas, e os possíveis decisores se encontram reunidos. 

Qualquer solução encontrada para resolver os problemas organizacionais não decorre de 

decisões amadurecidas e reflectidas, mas de atitudes fortuitas.  

São habituais as situações em que os indivíduos trabalham individualmente procurando 

atingir objectivos que estabelecem solitariamente e face aos quais são livres para tomar as 

decisões que guiam o seu trabalho. Como resultado, a organização surge como um 

conjunto de estruturas debilmente articuladas, aparecendo uma organização em que se 

verifica uma desconexão relativa entre os elementos organizacionais: estruturas e 

actividades; objectivos e procedimentos; decisões e realizações. 

Especificamente, a escola tem sido vista como um sistema debilmente articulado na 

medida em que se trata de uma organização em que muitos dos seus elementos são 

desligados ou se encontram relativamente independentes em termos de intenções e acções, 

de processos e resultados conseguidos, de relações entre professores. 

Os modelos de ambiguidade são aqueles que incluem uma abordagem organizacional que 

destaca a incerteza e imprevisibilidade nas organizações. Atribui uma ênfase especial à 

instabilidade e complexidade organizacional. Assume que os objectivos organizacionais 

são controversos e que as instituições podem revelar problemas em hierarquizar as suas 

prioridades. As organizações são constituídas por unidades mais pequenas relativamente 

autónomas, que se encontram debilmente articuladas entre si e a própria instituição. O 

processo de tomada de decisão ocorre através de regras formais e informais onde a 
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participação dos actores é fluida. A ambiguidade é um acontecimento preponderante em 

organizações complexas como é o caso da escola (Bush, 1995). 

Segundo Lima (2001), o modelo da anarquia organizada desafia o modelo burocrático e, o 

mesmo autor refere que a teoria da anarquia organizada descreverá para quase todas as 

organizações uma parte das mesmas. 

Esta perspectiva permite a consideração do actor /sujeito e da acção organizacional, de 

outro tipo de estruturas e de regras, o estudo de evidências de uma autonomia relativa ao 

nível da organização. (…) esta perspectiva poderá ter a vantagem de nos fazer lembrar 

que, por mais poderosos que os controlos político-administrativos possam ser, mesmo no 

contexto de uma administração burocrática centralizada, os actores educativos gozam 

sempre de uma certa margem de autonomia (Lima, 1998:83).  

Destaca-se neste modelo organizacional que o encontro entre um problema e a solução é 

muitas vezes ocasional; os objectivos encontram-se vagos e mal definidos; a participação 

dos actores é fluida; a tomada de decisões é imprevista; as unidades da organização não 

constituem um todo unido e coerente. São, também, reduzidas as situações de 

interdependência, pelo que as decisões colectivas são raras, minimiza-se, em geral, a 

percepção dos conflitos, ignorando-se o problema das relações de poder. 

 

 

1.1.1.6 – Modelo díptico de análise organizacional 

 

Lima (1992,1998,2001), aponta para um modo díptico de funcionamento da organização 

escolar, numa solução abrangente e de elevada racionalidade, segundo a qual, diferentes 

modelos organizacionais, têm lugar numa das duas faces desse díptico. 

O autor traça um panorama em que inscreve as organizações escolares como regidas por 

uma ordem burocrática de conexão e uma ordem anárquica de desconexão e que portanto 

comportam, simultaneamente, um modo de funcionamento conjuntivo e disjuntivo. 

Esse modelo de funcionamento dual, a partir de um eixo constituído pelo plano da acção e 

das orientações para a acção, ora exibe mais a face burocrática, racional, correspondente ao 

sistema social, ora exibe veementemente a face anárquica, mais associada aos modelos 

políticos, culturais e subjectivos.  
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Lima (2001) admite, mesmo, que na mesma organização possam coexistir mais que um 

modelo de análise, sendo que o conjunto destas características define a organização, pelo 

que será natural, que dentro da organização escolar, exista luta pelo poder, se formem 

grupos de interesse e se estabeleçam coligações. A negociação estará sempre presente e 

encontram-se subjacentes conflitos, que nesta perspectiva, são de esperar. Dada a 

confluência de perspectivas distintas, prevalecerá, provavelmente a perspectiva maioritária.  

 

1.1.1.7 - Organizações aprendentes 

 

Cyert e March (1992) apresentaram, pela primeira vez, o conceito de aprendizagem 

organizacional em 1963. Consideraram este conceito como um importante quadro 

conceptual para se entender o comportamento das organizações. Eles traçaram um modelo 

de aprendizagem organizacional que tem como principal pressuposto teórico o facto das 

organizações, tal como o homem, aprenderem pela experiência Segundo os autores é o 

processo de aprendizagem organizacional que permite às organizações alterarem as suas 

regras de decisão acerca da realidade. Eles construíram um modelo de aprendizagem 

organizacional que consideraram responsável pelas alterações que ocorrem nas 

organizações e que levam a mudanças nos seus estádios de desenvolvimento. 

Consideraram que é das novas associações que se estabelecem entre as situações externas à 

organização e as regras internas de decisão que se alteram os estádios da organização.  

Cangelosi e Dill, em 1965 desenvolveram um estudo cujo objectivo foi criar um modelo de 

aprendizagem organizacional. Os autores consideraram que a aprendizagem organizacional 

resulta das interacções entre as adaptações dos indivíduos, dos grupos e da própria 

organização. Neste sentido, identificaram uma estreita relação entre a aprendizagem 

organizacional e a adaptação organizacional. Observaram que a aprendizagem 

organizacional ocorre de um modo esporádico e descontínuo, em vez de ser um processo 

contínuo e gradual.  

Estes autores (1965) foram os primeiros a realçar a relação existente entre o meio e a 

aprendizagem organizacional, relação essa que dominará a maior parte dos modelos de 

aprendizagem organizacional posteriores. 

March e Olsen (1975) desenvolveram um modelo baseado nos princípios de racionalidade 

limitada do homem. Consideraram que a aprendizagem organizacional resulta de um 
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sistema de estímulo-resposta, no qual a acção dos indivíduos leva a acções da organização, 

as quais por sua vez levam a respostas do meio. Os autores evidenciaram que são os 

membros organizacionais que aprendem e que o ciclo de aprendizagem organizacional 

completo se inicia quando as acções dos indivíduos levam a acções organizacionais. 

De acordo com os autores, se os objectivos organizacionais forem claros, as inferências 

correctas, a modificação do comportamento for apropriada e o ambiente for estável, então 

o processo que daí resulta irá levar a melhorias na aprendizagem organizacional ao longo 

do tempo, caso contrário as organizações não conseguem aprender. 

Argyris e Schön (1978) são uma referência obrigatória para a compreensão da 

aprendizagem organizacional na medida em que propõem um modelo verdadeiramente 

exaustivo sobre o processo do ensino da aprendizagem organizacional. Os autores 

construíram um modelo que é característico da maioria das organizações cujo sistema de 

aprendizagem é limitado.  

Estes autores (1989) propõem um modelo de aprendizagem individual onde consideraram 

que para se compreender o processo de aprendizagem individual é extremamente 

importante analisar as teorias de acção que determinam os comportamentos deliberados 

dos indivíduos dado que todas as acções deliberadas dos indivíduos têm uma base 

cognitiva que reflecte as normas, as estratégias e os modelos de cada um. Neste sentido, 

propõem dois tipos de teorias de acção, a primeira é a teoria que os indivíduos referem aos 

outros como sendo as principais características do seu comportamento, das suas atitudes e 

dos seus valores e que os autores designaram por teoria declarada (espoused theory); e a 

segunda é a teoria que as pessoas de facto utilizam e que designaram por teoria usada 

(theory-in-use). Os autores observaram que na maioria das situações existem grandes 

contradições entre estas duas teorias. 

A aprendizagem organizacional só ocorre quando os indivíduos agem sobre as suas 

imagens
2 e mapas organizacionais

3, e detectam um desajustamento entre os resultados e as 

                                                 
2 Cada membro da organização constrói imagens da teoria usada da organização, mas como a organização é 
dinâmica, sucede que estas imagens estão sempre incompletas. Assim, os indivíduos esforçam-se 
constantemente, para compreender a organização e tentarem completar as imagens que constroem sobre ela. 
Ou seja, efectuam constantemente uma pesquisa individual sobre a realidade da organização. Isto significa 
que os indivíduos tentam representar o seu próprio desempenho à medida que interagem na organização, 
modificam as imagens de acordo com essas mudanças (Argyris e Schön, 1978).  
3 São as representações públicas da teoria usada na organização. São as descrições que os indivíduos 
constroem em conjunto e que servem de guia para o conhecimento organizacional. 
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expectativas que não confirma a teoria usada na organização. Neste caso, os indivíduos 

têm de corrigir o erro. Essa correcção foi designada de pesquisa organizacional. 

Para ocorrer a aprendizagem organizacional, os indivíduos têm de conhecer 

verdadeiramente as memórias organizacionais, isto é, têm de ter presentes as imagens e os 

mapas da teoria usada na organização. Se tal não acontecer, os indivíduos aprendem, mas 

não se verifica uma aprendizagem da organização. 

Argyris e Schön (1978) consideraram que a aprendizagem organizacional é efectuada 

através de uma pesquisa colaborativa dos membros da organização.  

A aprendizagem organizacional ocorre quando os indivíduos detectam um desajustamento 

entre os resultados da organização e as expectativas, e, posteriormente, resolvem esta 

situação modificando a teoria usada da organização. Se isto suceder a organização 

consegue aprender. 

Em 1985, Fiol e Lyles propuseram um modelo que teve uma preocupação mais prática ao 

nível de compreensão da aprendizagem organizacional, dado que pretendeu criar um 

quadro de referência para se analisar como é que nas organizações se verificam processos 

de aprendizagem organizacional. 

 Segundo os autores existem duas dimensões distintas que surgem associadas ao conceito 

de aprendizagem organizacional e que são: o desenvolvimento cognitivo e o 

desenvolvimento comportamental. Assim, identificaram quatro situações que reflectem 

aprendizagens organizacionais diferentes: 

(1) Ocorrem poucas mudanças cognitivas e poucas mudanças comportamentais. Esta 

situação é típica de muitas organizações burocráticas, nas quais a forma de funcionamento 

está rigidamente definida, onde não ocorrem quase nenhumas aprendizagens e onde não é 

feito nenhum esforço para mudar a organização;  

(2) Existem poucas mudanças a nível cognitivo e grandes mudanças ao nível 

comportamental. Esta situação é típica das organizações que estão sempre a mudar de 

estratégias e a reestruturar-se, mas que aprendem pouco com as alterações;  

(3) Verificam-se grandes mudanças cognitivas e poucas mudanças ao nível 

comportamental. Quando ocorrem muitas mudanças bruscas a organização normalmente 

perde a sua orientação estratégica; 
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 (4) Sucedem grandes mudanças ao nível cognitivo e grandes mudanças ao nível 

comportamental. Estas organizações têm poucas regras claramente definidas e, assim, 

conseguem aprender rapidamente.  

Após terem exposto as relações que se estabelecem entre as mudanças cognitivas e os 

comportamentos, Fiol e Lyles (1985) entenderam que, atendendo ao nível de 

desenvolvimento cognitivo que as organizações conseguem alcançar, é possível identificar 

se a aprendizagem organizacional foi grande ou pequena.  

A aprendizagem organizacional é pequena quando as organizações têm mudanças a nível 

comportamental que não têm consequências a nível cognitivo, o que faz com que o 

desenvolvimento de novas associações de comportamentos e resultados não alterem a 

forma de funcionamento da organização. 

 Por outro lado, a aprendizagem organizacional é grande quando se verificam alterações a 

nível cognitivo que permitem ajustar todas as regras e as normas e não apenas uma parte 

do funcionamento da organização. 

Senge, em 1990, foi considerado como o verdadeiro impulsionador da aprendizagem 

organizacional, na medida em que o seu estudo conseguiu suscitar um grande interesse da 

comunidade científica e dos práticos para esta perspectiva. O autor propõe um tipo de 

organização, que designou de organização aprendente. Caracteriza-se pelo facto de ser uma 

organização que tem mais sucesso que as restantes, porque tem capacidade para aprender 

mais depressa.  

Senge (2004) verificou que as organizações aprendentes são aquelas onde as pessoas 

desenvolvem constantemente as suas capacidades, de modo a atingirem os objectivos que 

estabelecem para si próprias, onde se incentiva a necessidade de encontrar novos padrões 

de pensamento, onde se constrói a inspiração colectiva e onde as pessoas estão 

constantemente a aprender como se aprende em conjunto.  

A essência da organização aprendente consiste em conseguir suscitar uma mudança de 

mentalidade dos seus membros, de modo a que estes deixem de se ver a si próprios como 

alheios à realidade da organização, para passarem a ver-se como uma parte fundamental da 

própria realidade. 

Para uma organização se transformar numa organização aprendente é necessário introduzir 

mudanças de mentalidade na organização, o que significa que não se trata de adquirir nova 

informação, mas sim de desenvolver novas capacidades para se criar o futuro da 
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aprendizagem (Senge, 1997). Isto é, uma organização aprendente é aquela que consegue 

expandir continuamente a sua capacidade para criar o seu próprio futuro (Senge, 2004: 

13). 

Para o autor existem cinco disciplinas que fornecem a base para se construírem as 

organizações aprendentes: 

1-Pensamento sistémico � Esta é uma disciplina que permite compreender que 

determinados acontecimentos, aparentemente sem qualquer tipo de relação, são muitas 

vezes consequência, ou prenúncio, de outros acontecimentos. É necessário descobrir a 

relação entre os acontecimentos, por muito ténues que sejam, dado que, tal permite às 

organizações adaptarem-se mais rapidamente e até anteciparem alterações que poderão 

ocorrer nos sistemas que nelas actuam. 

2-Domínio pessoal � A capacidade que as organizações têm para aprenderem não é maior 

do que a capacidade dos seus membros e, no entanto, surpreendentemente, são poucas as 

organizações que encorajam o crescimento e o desenvolvimento dos seus colaboradores. 

3-Modelos mentais � A forma como as pessoas apreendem a realidade depende dos seus 

modelos mentais (estes incluem os pressupostos, generalizações e representações das 

pessoas) e acontece que são estes modelos que determinam o modo como se percepciona e 

interage com a realidade.  

4-Visão partilhada � Quando as organizações conseguem criar uma visão que é partilhada 

por todos os seus membros, estabelece-se uma dinâmica que leva as pessoas a tentarem 

superar as suas capacidades de modo a aprenderem, não porque lhes foi dito para o 

fazerem mas porque estão verdadeiramente empenhadas em fazê-lo.  

5-Aprendizagem em grupo � Quando as equipas de trabalho conseguem aprender 

verdadeiramente, sucede que não só produzem resultados excelentes como, também, 

atingem um nível de aprendizagem que nunca teria sido alcançado se não fosse através do 

grupo.  

Para o autor, as organizações aprendentes resultam da implementação conjunta das cinco 

disciplinas: o pensamento sistémico; o domínio pessoal; os modelos mentais; a visão 

partilhada; e a aprendizagem em grupo; e, para tal, as organizações têm o grande desafio 

de as tentar articular num todo coerente, em vez de optarem pela solução mais fácil que 

seria considerar cada uma em separado. No entanto, esta necessidade de articular as 

disciplinas num todo coerente é tão importante que Senge (2004) deixa de considerar as 
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cinco disciplinas, para passar a considerar o pensamento sistémico como a disciplina mais 

importante pois ela integra as outras quatro, fundindo-as num corpo teórico e prático 

coerente. 

Especificamente, para que o domínio pessoal, os modelos mentais, a visão partilhada e a 

aprendizagem em grupo se tornem práticas é necessário que o pensamento sistémico sirva 

de estímulo e que dê significado a estas quatro disciplinas de aprendizagem. Nesta 

perspectiva, o pensamento sistémico é a essência de como as organizações aprendentes 

apreendem a realidade.  

O pensamento sistémico é um quadro conceptual que permitiu a Senge (2004) 

compreender as estruturas que estão subjacentes às situações complexas das organizações e 

distinguir as pequenas mudanças que estruturam a forma como se aprende de modo global 

nas organizações. 

 Para se conseguir operacionalizar o pensamento sistémico é necessário estar atento ao 

feedback. Este permite percepcionar o reforço ou a estabilidade entre as diferentes acções 

e, deste modo, aprender os padrões de comportamento que se vão sucedendo e que ligam 

as diferentes partes do sistema. 

Senge (2004) refere existirem dois tipos de processos de feedback: 

Feedback de reforço � processo responsável pelo crescimento ou pelo declínio acelerado 

de um sistema;  

Feedback de estabilidade � processo que ocorre sempre que há um comportamento 

orientado para objectivos e estabilidade que podem ser explícitos ou implícitos.  

Todas as ideias do pensamento sistémico são construídas tendo por base estes princípios, o 

feedback de reforço e o feedback de estabilidade, compreendê-los permite aprender os 

arquétipos de comportamento que se repetem ao longo do tempo. E, só assim, se pode 

mudar o comportamento das organizações. 

O contributo de Senge, sem ser uma receita, abre vários caminhos à aprendizagem e a 

espaços de reflexão. 

A teoria construtivista da aprendizagem desenvolvida por Dixon (1992) e referida por 

Simons (1996), poder-se-á definir como o empenho para aprender representações de 

memória ricas e variadas. É activa, cumulativa, dirigida para objectivos, diagnóstica e 

reflectiva. A aprendizagem construtiva pressupõe aprendizagem auto-regulada. A 

aprendizagem nas organizações realiza-se em três níveis: individual, grupal e 
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organizacional. As organizações que aprendem são aquelas que procuram inovar 

continuamente e que tentam inter-relacionar os três tipos de aprendizagem, de modo a 

satisfazer as necessidades actuais e futuras. 

A aprendizagem organizacional é uma forma activa de aprendizagem que acontece quando 

as organizações levam a cabo actividades como a selecção, interpretação, distribuição e a 

recuperação consciente da informação resultante quer do interior quer do exterior da 

organização. É aprendizagem construtiva quando a informação obtida é interpretada ou 

reinterpretada, e quando são feitas diferentes interpretações e relacionadas as perspectivas 

de diferentes grupos. Além disso, a aprendizagem organizacional é cumulativa, no sentido 

em que se edifica sobre o conhecimento anterior: através de sistemas de informação - 

feedback, as organizações constroem conhecimento sobre conhecimento. 

 É também dirigida para objectivos, quando a aprendizagem organizacional contribui, tem 

lugar e se constrói, sobre missões e objectivos organizacionais. A aprendizagem 

organizacional é diagnóstica na medida em que o conhecimento organizacional tácito 

(cultura organizacional) é diagnosticado regularmente e que os processos selectivos são 

importantes na fase inicial. Por último é também aprendizagem reflectiva: o conhecimento 

armazenado oculto deve tornar-se público e ser abertamente discutido para que a 

transformação possa ocorrer. 

Neste sentido, Simons (1996: 331), descreve organização que aprende como uma 

organização que procura alargar e relacionar a aprendizagem e as capacidades de 

aprendizagem dos indivíduos, grupos e da organização no seu todo por forma a mudar 

continuamente os três níveis, no sentido dos desejos e necessidades existentes. 

Também Bolívar (2003) afirma que uma organização que aprende é aquela que tendo uma 

competência nova fica com aptidões para aprender através da experiência adquirida e para 

resolver criativamente os seus problemas. 

 

Sintetizando, as organizações do futuro são as que se empenham e utilizam a capacidade 

de aprender dos seus recursos humanos em todos os níveis da organização. São as que têm 

capacidade para ser sensíveis às necessidades do meio, são capazes de utilizar o saber 

adquirido para incrementar a eficácia das suas respostas e de responder criativamente 

quando detectam erros.  
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Na verdadeira organização aprendente os indivíduos aprendem continuamente a aprender 

em conjunto (Senge, 2004). 

 

 

1.1.2 – A escola como organização 

 

Embora na maior parte das vezes não associemos a escola ao conceito de organização é 

difícil encontrar uma definição de organização que não seja aplicável (Lima, 1998:48), já 

a sua caracterização enquanto tal não é consensual, segundo o mesmo autor. Pode-se ver a 

escola como uma organização na medida em que ela se constitui como uma unidade social 

de agrupamentos humanos intencionalmente construídos ou reconstruídos (Chiavenato, 

1983:324), enfatizando deste modo os indivíduos e os grupos inter-relacionados, as suas 

interacções, o carácter de intencionalidade dos seus actos, processos de sistemacidade e 

carácter pessoal directo e prolongado de que se reveste o acto educativo. Tal abordagem 

implica ainda redimensionar a escola como uma organização, com características próprias, 

quer pela sua especificidade, quer pela construção social operada pelos professores, alunos, 

pais e elementos da comunidade, reforçando o carácter de interesse público, pelo serviço 

que presta e pela certificação de saberes que proporciona. 

A imagem da escola como organização encontra-se pouco difundida, mas existe um forte 

consenso dos investigadores em considerá-la como tal. Por isso, o estudo da escola partilha 

dos mesmos elementos das outras organizações sociais: objectivos, pessoas, tarefas, 

estruturas, tecnologias e o facto de ser uma unidade socialmente construída para a 

obtenção de certas finalidades (Lima, 1998: 57).  

Considerar a escola como uma organização distinta das demais organizações sociais, 

determina vê-la como uma realidade complexa e multifacetada, uma construção social que 

redunda de processos históricos complexos que lhe determinam finalidades precisas 

(educar, socializar, preparar para a vida activa, etc.) e funções ocultas (reprodução social, 

dominação cultural, etc.). No entanto, afirmar que a escola é uma organização com 

especificidades próprias não a define. 

Definir a organização escolar é uma tarefa árdua, na medida em que delimitar os conteúdos 

a serem inseridos nesse conceito evoca a limitação e a polissemia dos termos, além das 

diferentes perspectivas dos autores que constroem as suas definições de um lugar 
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determinado, com bagagens e reportórios distintos, mais ou menos próximos do universo 

escolar e de seus actores, como reflecte Nóvoa (1992). 

 A escola será uma organização singular de educação formal e interesse público cujos 

traços principais são a sistematicidade, a sequencialidade, o contacto pessoal directo e 

prolongado e a certificação de saberes que proporciona (Formosinho, 1986). 

Tal como todas as organizações, é uma unidade social construída intencionalmente para 

prosseguir fins predeterminados e integrando pessoas e recursos com as respectivas 

interacções e condicionamentos recíprocos.  

Nesta linha de pensamento, Lima (1998:54) refere como elementos característicos da 

organização escolar: 

• existência de mais dificuldade na definição e na obtenção de consensos quanto aos 

objectivos da organização escolar; 

• a especificidade que resulta da existência de uma matéria-prima humana; 

• os líderes terem o mesmo background e partilharem os mesmos valores dos 

professores;  

• a impossibilidade de avaliar e medir os resultados obtidos com os mesmos 

processos das organizações industriais; 

• a impossibilidade de o funcionamento da escola ser sujeito a critérios de 

rentabilidade; 

• a obrigatoriedade de frequência da escola e o estatuto ambíguo dos alunos enquanto 

membros da organização. 

É a presença de todos estes elementos que ajuda a entender a escola como organização 

singular tanto na sua estrutura como no seu funcionamento (Alves, 1999). 

Apesar do objectivo geral da organização escolar ser o sucesso educativo, é muito difícil 

especificar em pormenor que rotinas se devem seguir para atingir os objectivos escolares. 

Greenfield (1999), indica como característica particular da escola a sua relação de 

dependência com o seu meio ambiente, muito mais estreita que no mundo empresarial, 

existindo ameaças regulares e imponderáveis à estabilidade sendo que muitas são externas 

e manifestam-se: 

- Nos resultados das eleições para o Conselho Executivo;  

- Na violência criadora de perturbação diária nas vidas dos alunos para além da escola; 

 - Nos grupos de interesses divergentes dentro da comunidade;  
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- Em pais barulhentos e zangados;  

- Em decisões legislativas e financeiras que falham muitas vezes na sua resposta às 

contínuas mudanças sociais, emocionais e pedagógicas que os professores e alunos 

enfrentam na escola de hoje. 

Junta-se a esta complexidade, ainda, a forte pressão social exercida sobre a escola para 

concretizar objectivos múltiplos, complexos e variados e, por vezes contraditórios. Espera-

se que a organização escolar proporcione uma formação geral, mas também especializada, 

que atenda os grupos, mas também os indivíduos, que desenvolva o conhecimento, mas 

também os valores socialmente compartilhados (Yáñez, 2003). 

Concluindo, as características específicas da organização escolar e a sua estrutura bastante 

democrática, onde os profissionais controlam o seu próprio trabalho e, procuram, além 

disso, exercer o controlo colectivo sobre as decisões administrativas que os afectam, torna-

a uma organização sui generis. 

 Os professores são profissionais qualificados e possuem um alto nível de autonomia no 

seu trabalho diário; constata-se um reduzido grau de interacção entre eles no cumprimento 

das suas tarefas; não são supervisionados de perto e dão muita importância à recompensa 

moral resultante das relações e sucessos dos seus alunos (Greenfield, 1999). 

 

 

 1.2 – Perspectivas sobre Supervisão  

 

As práticas de supervisão, na sua génese, surgem na era da industrialização tendo como 

linha orientadora inspeccionar e controlar, sempre com vista a uma melhoria quantitativa e 

qualitativa da produção. 

Só no século XIX a supervisão foi relacionada com o processo de ensino, mas numa 

perspectiva de inspecção das actividades docentes.  

No início do século XX, a supervisão propõe-se verificar até que ponto a utilização dos 

conhecimentos científicos se adequavam à melhoria do ensino e, consequentemente, à 

aprendizagem dos alunos. Assim, esta transmite, explica, mostra, julga e recompensa de 

acordo com Niles e Lovell (1975) citado por Lima (2001). 

Nos anos sessenta, a acção da supervisão centra-se na busca de novas soluções para a 

melhoria da qualidade do ensino, ou seja, a supervisão foca-se no currículo (Lima, 2001). 
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No nosso país, e de acordo com Cardoso et al. (2000: 83), o conceito de supervisão é 

relativamente recente, o mesmo não acontecendo com a função de supervisor, consignada 

no passado pela designação de professor metodólogo, assistente de metodologia, 

orientador pedagógico, acompanhante da prática lectiva, etc. 

Segundo os mesmos autores, a primeira utilização do termo supervisão, em Portugal, 

reporta-se a 1974. Os primeiros estudos, com o objectivo de aprofundar esta área do 

conhecimento foram da autoria de Alarcão & Tavares (2003:16), que referem a supervisão 

como o processo em que um professor, em princípio mais experiente e mais informado, 

orienta um outro professor ou candidato a professor no seu desenvolvimento humano e 

profissional. 

Sendo um processo, a supervisão tem lugar num tempo continuado e tem como objectivo 

principal o desenvolvimento profissional dos intervenientes desse processo, indo as 

perspectivas de supervisão desde as formas mais directivas, marcadamente de cariz 

inspectivo, até às formas mais flexíveis e facilitadoras de orientação e de aconselhamento. 

Face a esta dualidade, podem surgir concepções de supervisão diversas nas suas variantes e 

que por sua vez dêem forma a práticas, também distintas e, tendencialmente marcadas por 

objectivos e métodos vincadamente dirigistas e/ou inspectivos, ou por objectivos e 

métodos mais maleáveis, de orientação, com base mais no aconselhamento do que na 

verificação (Sá-Chaves, 2002). 

A visão mais tradicional da formação de professores, de cariz tecnicista, pragmática e que 

perspectiva o ensino como uma ciência aplicada, sustenta uma formação para a 

dependência, para a homogeneidade, para a manutenção acrítica do passado e para a 

impossibilidade do confronto com o futuro (Sá-Chaves, 2000). 

A supervisão é entendida, aqui, como uma visão superior do mestre sobre as práticas do 

formando. O supervisor surge com um estatuto de superioridade e de poder, um mestre que 

terá tendência a assumir-se como o detentor dos conhecimentos que, de certo modo, lhe é 

conferido pelo papel de formador e pela experiência que possui, o que se pode reflectir 

numa atitude directiva no processo de supervisão (Oliveira, 1992:14). 

Na verdade, nem sempre o conceito de supervisão foi associado aos processos de 

aprendizagem, construção do conhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional. 

Aliás, como já se referiu, até aos anos setenta, as implicações deste conceito não haviam 

sido suficientemente estudadas. A este respeito, Alarcão (1994) esclarece que a concepção 
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que subjaze em Portugal, relativamente à supervisão poderá, eventualmente, estar ligada à 

utilização do conceito nos E.U.A., pois o mesmo encerra uma dimensão não só pedagógica 

como administrativa, contendo, assim, a ideia de controlo, fiscalização e inspecção. 

Verificou-se um grande desenvolvimento e evolução do conceito, sobretudo nos últimos 

anos. A evolução verificada no pensamento científico-educacional nos últimos tempos 

permitiu não só uma renovação conceptual das práticas supervisivas, como conferiu 

igualmente um estatuto privilegiado à atitude auto e heteroformativa dos profissionais do 

ensino. 

Oliveira-Formosinho (2002:12) defende a ideia que a supervisão desenvolve-se e 

reconstrói-se, coloca-se em papel de apoio e não de inspecção, de escuta e não de 

definição prévia, de colaboração activa em metas acordadas através de contratualização, 

de envolvimento na acção educativa quotidiana (através de pesquisa cooperada), de 

experimentação reflectida através da acção que procura responder ao problema 

identificado. 

O conceito supervisão é entendido numa acepção mais reflexiva e colaborativa. Moreira 

(2004:25) considera importante assumir um conceito de supervisão democrática e 

transformadora, radicada em valores como liberdade de escolha, de transparência, a 

colegialidade, a colaboração e a negociação. 

Neríci (1981) refere-se à supervisão como um serviço auxiliador de todas as actividades 

que tenham influência no processo ensino-aprendizagem, tendo em vista a sua melhor 

planificação, coordenação e execução; para que sejam atendidas, com mais eficiência, as 

necessidades do educando e da comunidade, bem como sejam efectivados os objectivos 

gerais da educação assim como os da escola. 

A supervisão visa sempre o aperfeiçoamento da situação do ensino – aprendizagem através 

do conhecimento da situação, da avaliação da mesma e das modificações das condições 

que afectam a aprendizagem. Distinguem-se três funções principais da supervisão: 

diagnosticar, avaliar, aperfeiçoar.  

A partir das definições apresentadas conclui-se que a supervisão é vista como um processo 

de orientação continuado e progressivo; tem como objectivo ajudar o desenvolvimento 

profissional e pessoal do professor; incide no ensino- aprendizagem e em todos os aspectos 

relacionados com a comunidade envolvente que contextualiza e influencia o acto 

educativo. 
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 O supervisor deverá ser um professor com mais experiência e saber (saber, saber-fazer, 

saber-ser e estar), que desempenha várias funções (liderar, informar, colaborar, avaliar) 

com a finalidade de ajudar os outros professores a ajudarem-se a si próprios, tornando-os 

mais competentes no processo de ensino-aprendizagem. 

Na literatura sobre supervisão encontra-se uma multiplicidade de abordagens, as quais 

partem de pressupostos teóricos distintos.  

É da dialéctica entre a teoria e a prática que surgem cada um dos modelos de supervisão. 

Esta é entendida como um processo que liga a teoria à prática (Zeichner, 1992). 

O sentido do percurso entre a teoria e a prática transforma, assim, o modo de perspectivar o 

processo de supervisão e, de um modo global, o processo educativo. Se se parte da teoria 

para a prática, põe-se a ênfase do processo na teoria, por conseguinte no conhecimento 

emergente das investigações desenvolvidas e nos modelos teóricos. Se se parte da prática 

para a teoria, põe-se a ênfase do processo na prática, entendida como um procedimento 

reflexivo sobre a praxis. Deste modo, o modelo misto do processo de supervisão, referido 

por Tavares (1997), surge como um caminho circular entre a teoria e a prática, o qual 

aproveita os conhecimentos da ciência para encontrar possíveis respostas aos problemas da 

organização escolar e reflecte sobre a prática da mesma para tentar perspectivar novos 

conhecimentos científicos.  

Numa tentativa de sistematização das práticas de supervisão poder-se-ão definir dois 

grandes grupos: um com características comportamentalistas, de cariz pragmático e que 

perspectiva o ensino como uma ciência aplicada – Modelo da Racionalidade Técnica; e o 

outro que se centra na reflexão sobre a acção educativa com vista à resolução de problemas 

concretos e que assenta em pressupostos da teoria construtivista e desenvolvimentista – 

Modelo da Racionalidade Prática. Contudo, esta divisão não esgota todas as possibilidades 

de encarar os modelos de supervisão, apesar de cada um poder ser perspectivado segundo 

diferentes orientações, as quais põem maior ênfase nos sujeitos ou nos procedimentos ou, 

ainda nos contextos. 

Alarcão e Tavares (2003) referem que os modelos/cenários de supervisão4 existentes se 

distinguem pela ênfase que dão a determinados aspectos do processo de supervisão 

contendo todos eles aspectos válidos não se destacando nenhum em relação ao outro. 

                                                 
4 Para uma abordagem mais aprofundada dos vários cenários de supervisão consultar Alarcão, I. & Tavares, 

J. (2003).  
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Oliveira (1992: 16) defende que é pouco provável encontrarmos qualquer abordagem de 

supervisão no seu estado puro e totalitário, dado que o contexto concreto de supervisão 

envolve uma diversidade de factores de complexidade diferenciada que se inter-

relacionam num dinamismo caracterizado por exigências inesperadas e/ou situações 

ambíguas. 

Tendo como referência a perspectiva mais alargada de supervisão, passa-se à análise do 

modelo reflexivo que se considera como mais adequado a essa visão. 

 

 

1.2.1 – Cenário Reflexivo 

 

O modelo reflexivo de supervisão defende que o processo de formação profissional é, antes 

de mais, um método de construção pessoal de atitude e saberes. 

 Nesta perspectiva, o professor protagoniza o papel principal no seu processo de formação 

pessoal a quem cabe grande parte da responsabilidade. Os intervenientes são co-

responsabilizados, devendo o supervisor fornecer os meios necessários para o auto-

desenvolvimento do docente. A acção do supervisor não poderá restringir-se à informação 

ou comunicação de conhecimentos, mas deve ter sempre presente que os docentes devem 

reflectir sobre a sua actuação e identificar as teorias que lhe estão subjacentes. Para este 

modelo, as situações educativas, bem como os contextos em que estas ocorrem são únicas, 

sendo os quadros teóricos da educação apenas referências para a análise do acto educativo, 

não sendo, assim, considerados como normas ou modelos que se possam generalizar a 

todos os contextos. 

Segundo Schön (1987) citado por Alarcão (1996) a epistemologia da prática fará realçar as 

competências dos bons profissionais. O autor defende que o professor deverá focalizar-se 

no processo reflexivo sobre as situações práticas reais. Só assim será capaz de lidar com 

novas situações e tomar as decisões apropriadas para a resolução das mesmas. Cada 

situação é única e quando o professor se confronta com uma situação problemática terá de 

começar por tomar consciência do problema, compreendê-lo, e analisá-lo para então poder 

encontrar respostas à luz dos contextos reais e dos contributos teóricos que poderão ajudar 

a eliminar o problema. Para realizar este processo é necessário uma grande flexibilidade 

mental e cognitiva. 
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Ao estudar o modo de actuação dos docentes e ao tentar compreendê-lo, Schön (1987), 

apresentou-o como uma actuação inteligente e flexível, situada e reactiva, produto de uma 

mistura integrada de ciência, técnica e arte (...), em suma uma criatividade a que dá o 

nome de artistry (Alarcão, 1996:13). 

Deu o nome de back talk aos conhecimentos teórico/práticos, inteligentes e criativos que 

permitem ao professor agir em conformidade com a nova situação que se lhe apresenta 

contextualizando-a e efectuando uma reflexão dialogante com a própria realidade. 

Para Schön (1987) citado por Alarcão (1996:15) os bons profissionais utilizam um 

conjunto de processos que não dependem da lógica mas são manifestações de talento, 

sagacidade, intuição, sensibilidade artística. O autor considera que estes profissionais não 

são modelos a seguir mas que devemos observar o que fazem e como fazem para podermos 

com eles aprender. 

O pensamento de Schön (2000) veio, assim, corroborar o modelo reflexivo de professores, 

considerando o autor que a reflexão na acção ocorre quando o professor reflecte no 

decorrer da própria acção e a vai reformulando ajustando-a a situações novas, a reflexão 

sobre a acção acontece quando o professor reconstrói mentalmente a acção para a analisar 

retrospectivamente, e reflexão sobre a reflexão na acção é um processo que instiga a 

evolução e o desenvolvimento profissional do professor levando-o a construir a sua própria 

forma de conhecer. (O conhecimento na acção é o conhecimento que os professores 

manifestam no momento em que executam a acção, este é dinâmico e resulta na 

reformulação da própria acção). 

Ao analisar a actividade profissional, Schön (2000) realça o valor epistemológico da 

prática e dá novo realce ao conhecimento que vem da prática inteligente e reflectida que 

faz com que se dêem respostas novas a novos problemas, contextualizando o 

conhecimento. 

Em jeito de conclusão, pode-se afirmar que o modelo de supervisão que melhor se adequa 

à supervisão das organizações escolares e dos docentes que nela trabalham é o modelo 

reflexivo, pois proporciona uma construção de saberes e saberes-fazer. Facilita também a 

construção de uma relação de empatia pessoal com o supervisor, sendo este visto não como 

um mero avaliador, mas como alguém que acompanha e ajuda o docente a tornar-se um 

profissional reflexivo. 
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1.3 – A supervisão no contexto da organização escolar 

 

Nos nossos dias, o conceito de supervisão abarca também as organizações escolares 

visando o objectivo do desenvolvimento qualitativo das mesmas e dos que nela realizam o 

seu trabalho de estudar, ensinar ou apoiar a função educativa, através de aprendizagens 

individuais e colectivas (Alarcão, 2001:7), e, não é só vista como um processo em que um 

professor, normalmente mais experiente, orienta outro professor ou formando no seu 

desenvolvimento pessoal e profissional (Alarcão e Tavares, 2003).  

Neste entendimento, Alarcão (2001:19) considera que o supervisor será redefinido como 

líder ou facilitador de comunidades aprendentes no contexto de uma escola que, ao 

pensar-se, constrói o seu futuro e qualifica os seus membros. Seguindo a mesma linha de 

pensamento, Santiago (2001:30) define supervisão escolar como um conjunto de quadros 

conceptuais e de acção visando a organização de processos facilitadores da qualificação 

das interacções entre os actores, deste modo o fim da supervisão não é o indivíduo em si 

mas a organização escolar.  

Glickman (1985), citado por Garmston et al (2002), considera a supervisão como uma 

função da escola devendo promover a aprendizagem através do apoio directo aos 

professores, e desenvolver o currículo, a formação contínua, o aperfeiçoamento do grupo e 

a investigação-acção. 

Segundo Alarcão (2001), a supervisão é necessária na escola quer para continuar a formar 

professores, quer para o desempenho das funções dos gestores intermédios a quem 

compete promover o processo reflexivo - formativo da escola sobre ela própria, de forma a 

que a qualidade da organização seja cada vez mais eficaz.  

A supervisão no contexto escolar é vista num sentido mais lato do que a perspectiva mais 

tradicional lhe confere, ela inscreve-se no conjunto de actividades orientadas para a 

organização do contexto educativo e o apoio aos agentes da educação com vista à 

concretização das orientações da escola (Oliveira, 2001:46). Segundo Glickman, citado 

por Oliveira (2001), a supervisão tem a função de agregar as acções individuais numa 

acção conjunta de escola efectuando as ligações entre o que cada professor precisa e os 
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objectivos da organização escolar, de forma a que todos possam trabalhar de forma 

harmoniosa e para os mesmos objectivos.  

A supervisão da organização escolar efectua-se, assim, numa atitude de investigação -

acção onde todos são educados na, pela e para a cidadania (Alarcão, 2001:19). 

 As competências em supervisão são essenciais para ajudar na construção, implementação 

e avaliação de projectos, na gestão do currículo, na resolução colaborativa dos problemas, 

à aprendizagem em grupo e à reflexão formativa que deve acompanhar esse processo, à 

avaliação e monitorização, ao pensamento sistemático sobre os contextos de formação e 

sobre o que é ser a escola (Alarcão, 2001). 

Deste modo, as competências dos supervisores na organização escolar, desenvolvem-se 

preferencialmente associadas a práticas de planificação; de organização; de liderança; de 

avaliação/apreciação; de apoio; de motivação; de comunicação e de tomada de decisões 

(Oliveira, 2001:51).  

 A supervisão influencia o crescimento e desenvolvimento de todos os intervenientes na 

organização escolar, ela amplia a sua aptidão para a aprendizagem e torna mais eficazes as 

actividades individuais assim como desenvolve as actividades colaborativas. Para que o 

processo supervisivo se desenvolva nas melhores condições é necessário criar um clima 

favorável, uma atmosfera de entre -ajuda recíproca, aberta, autêntica, colaborativa e 

solidária entre supervisores e os restantes intervenientes na organização escolar (Oliveira, 

2001). 

A supervisão, vista no sentido atrás exposto, pressupõe uma escola reflexiva e aprendente. 

Reflexiva porque continuamente se pensa a si própria, na sua missão social e na sua 

estrutura, e se confronta com o desenrolar da sua actividade num processo 

simultaneamente avaliativo e formativo (Alarcão, 2001). Aprendente, porque se produz na 

escola, formas de deliberação prática, intercâmbio e colaboração que permitem utilizar o 

saber adquirido para incrementar a eficácia das suas respostas e de responder criativamente 

quando se detectam erros sendo, além do mais, sensíveis às necessidades do meio.  

Sintetizando, pode-se afirmar que para realizar o acima explicitado, é fundamental que as 

organizações escolares integrem a supervisão no seu funcionamento/práticas para que se 

transformem em comunidades de aprendizagem interactivas e responsáveis. Assim como é 

necessário que os professores que a efectuem estejam providos com as competências e a 

formação adequada. 
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1.3.1 – Funções e competências do supervisor na organização escolar 

 

A supervisão tem um papel político, pedagógico e de liderança no espaço escolar. O 

supervisor deve ser inovador, ousado, criativo e sobretudo um profissional de educação 

comprometido com o seu grupo de trabalho. Uma das funções mais importantes, difícil e 

exigente dentro da escola, é sem dúvida alguma, a supervisão do trabalho de outros.  

O trabalho do supervisor influencia directamente o dia-a-dia de educadores e de alunos. 

Saber intervir não é tarefa fácil, exige do supervisor uma avaliação sistematizada e 

constante da actuação do docente entre outras questões.  

Assim, não é surpreendente que Casanova (2001: 16) saliente que o supervisor deverá ser 

um bom gestor de conflitos e possuir atitudes de bom senso.  

Tendo estes aspectos em consideração, Vieira (1993) argumenta que o supervisor deve ser 

detentor de um saber experiencial, teórico, documental sobre supervisão, observação e 

didáctica. 

Concluindo, ao supervisor compete fazer a leitura dos percursos de vida institucionais, 

provocar a discussão e a negociação de ideias, promover a reflexão e a aprendizagem em 

equipa, organizar o pensamento e a acção do colectivo das pessoas como indivíduos.  

O supervisor deve possuir competência científica, didáctica e profissional, e é de todo 

desejável que deva incentivar, apoiar, estar atento aos diferentes estilos pessoais, 

orientando sem ser dominador e coercivo. Deverá ter um espírito de abertura, flexibilidade 

e responsabilidade, colaborativo, capacidade de análise crítica, iniciativa e criatividade. 

Um supervisor deve estar disposto a aprender sempre, a pesquisar, a investir na própria 

formação utilizando a criatividade, a inteligência, a sensibilidade e a capacidade de 

interagir com outras pessoas que estejam ao seu redor. Deve considerar que a sua 

responsabilidade vai além da sala de aula, colaborando na articulação entre escola e 

comunidade.  

O comprometimento do supervisor e dos professores com as mudanças que ocorrem é 

fundamental. Tal acontece através do diálogo entre os mesmos, tendo como objectivo 

alcançar a construção duma relação de intervenção. Nesse sentido é possível que o 

supervisor seja fonte de inspiração dos professores, conduzindo-os a uma reflexão crítica 

da realidade e do mundo.  
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2 – A liderança na organização escolar 

 

2.1 - Conceito de liderança 

 

Existem várias e díspares definições de liderança apesar do conceito se encontrar estudado 

há bastante tempo. Já em 1974, Stogdill citado por Bass (1981), referia que existiam tantas 

definições de liderança como quase tantos os autores que tentaram definir este conceito.  

Encontramos muitas vezes modelos que salientam, da liderança, as qualidades dos líderes 

enquanto outros preferem salientar a sobredeterminação dos efeitos contingenciais e 

situacionais nos actos concretos de liderança. Mas existem dois elementos que parecem 

comuns a todas as definições: um, é que a liderança está ligada a um fenómeno grupal; e o 

outro é, de que se trata de um processo, que visa influenciar outrem de forma intencional. 

Deste modo, torna-se necessário esclarecer o conceito e torná-lo distinto de outros muito 

próximos, como o conceito de poder, autoridade e administração.  

Apesar de diferente, o conceito de liderança encontra-se frequentemente ligado ao de 

poder, de tal modo são indissociáveis que não se pode definir um sem o outro, conjugam-

se numa bicondicionalidade. Segundo Jesuíno (2005:9), a liderança (…) não seria mais do 

que o exercício do poder por parte de um actor sobre um grupo. O poder tende à 

concretização dos interesses de quem o detém, a liderança tem em atenção os objectivos do 

líder e do grupo, ou seja, tem uma visão mais alargada. Não há líderes sem poder, mas nem 

todos os que possuem o poder são líderes.  

O autor supracitado afirma que a diferença principal entre os dois conceitos (poder e 

liderança), se pode traduzir na seguinte afirmação: enquanto o poder defende a ordem 

subjectiva dos interesses, a liderança promove as práticas de concretização de ordem 

objectiva, ou seja, os interesses comuns a todo o grupo. 

Apresenta-se o esquema elaborado por Yáñez (2003) para ilustrar a interpretação entre os 

vários conceitos. 
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Figura 1 – Diferenciação conceptual entre liderança e termos afins (Adaptado de Yáñez, 

2003:285) 

 

Hollander (1974), citado por Bergamini (1994) refere que no processo de liderança existe 

um envolvimento multidimensional de influência, orientado pelo líder para o atendimento 

de objectivos mútuos e através do qual o indivíduo influencia o grupo, tendo para isso que 

existir um esforço de cooperação por parte de outros, tendo em vista o objectivo a atingir.  

A partir dos anos oitenta, surgem novas abordagens à liderança. Defende-se que não existe 

um estilo de liderança ideal, uma vez que o processo de liderança depende de três 

variáveis: o líder, os seguidores e o contexto em que se exerce a liderança.  

Chiavenato (1983) afirma que não existe uma única característica de liderança que seja 

válida para todas as situações.  

Na liderança de hoje, o que importa é fazer com que as pessoas actuem de forma a manter 

e a fazer crescer a unidade da organização. 

Segundo Bothwell (1991) a comunicação é uma das características mais importantes da 

liderança pois através dela os problemas são solucionados e as relações solidificadas. A 

liderança deve, portanto, promover um bom clima na organização, o que implica 

PODER 
Capacidade de influência sobre a conduta dos elementos da organização 

Autoridade 
- Poder posicional; 
-Bases Formais; 
-Requer o conhecimento oficial e 
explícito da organização. 

GESTÃO 
- Demonstra uma relação com a 
autoridade, não de influência; 
- Requer uma posição formal para 
operar.  

LIDERANÇA 
- Poder adscrito/atribuído; 
- Bases informais; 
- Requer o reconhecimento oficial e 
explícito da organização. 
 
 
 
- Designa uma influência 
potencialmente atribuível a 
qualquer indivíduo ou unidade; 
- Os gestores podem ser líderes 
informais, mas não necessariamente 
por serem gestores 
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incrementar e privilegiar uma comunicação aberta, de forma a incentivar uma cultura de 

organização, implementar laços entre os vários indivíduos que compõem a organização, 

solucionar conflitos e clarificar objectivos. Neste mesmo sentido se posiciona Werther 

(1992) que atribui um papel relevante à comunicação na organização enquanto instrumento 

que gera entendimento e reforça a unidade do grupo. 

No entanto, não devemos esquecer que a primeira preocupação da liderança são as pessoas, 

é a sua dimensão humana e, consequentemente, navega, por tal facto, num mar de 

complexidade, daí, como já se referiu a dificuldade de uma definição concreta e precisa. 

 

 

2.2 – Estilos de Liderança 

 

As teorias da liderança têm as suas raízes, principalmente nos processos, sendo as mais 

antigas aquelas que procuram descobrir traços de personalidade no líder, tais como: a 

inteligência, a astúcia, a amabilidade e a simpatia. Estas teorias apareceram de forma 

indiscriminada, permitindo relacionar a liderança com qualquer destas características, não 

se distinguindo o líder, nem destrinçando os líderes eficazes dos não eficazes (Jesuíno, 

2005).  

Segundo o autor supracitado, é essencial distinguir os estilos de liderança das classes dos 

líderes, e neste caso, existem duas classes: os líderes formais com autoridade formal para 

dirigir outros e os líderes informais ou emergentes, naturalmente mais influentes em alguns 

grupos. 

 

2.2.1 - Liderança como traço de personalidade 

 

Até aos anos quarenta, do século passado, as teorias dominantes partiam do pressuposto 

que o líder possuía características marcantes de personalidade através das quais pode 

influenciar o comportamento das demais pessoas (Chiavenato, 1983:127). Neste modelo 

de abordagem, o líder é visto como aquele indivíduo que possui um conjunto de qualidades 

físicas e psicológicas que lhe permite alcançar uma posição de domínio em qualquer 

situação. Deste modo, seria possível identificar e avaliar as qualidades inatas dos líderes 
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(energia, agressividade, auto-confiança, persistência, …) assim como conseguiam 

distinguir os líderes dos não líderes. 

As investigações centraram-se, primeiramente, em pessoas que exerciam posições de 

chefia, no sentido de conseguir discriminar os elementos de distinção que pudessem ser 

identificados com a função de comando. Nesta perspectiva, considerava-se a liderança 

como um traço unidimensional de personalidade. 

Stogdill (1948) citado por Chiavenato (2000: 136) efectua um levantamento exaustivo 

sobre os traços de personalidade que definem um líder: 

• Traços físicos (aparência, estatura, peso); 

• Traços intelectuais (entusiasmo, autoconfiança, facilidade de relacionamento e 

capacidade administrativa); 

• Traços relacionados com a tarefa (iniciativa, persistência, impulso à realização). 

Em síntese pode-se afirmar que, segundo este autor, um líder deve ser enérgico, 

inteligente, pró-activo e inspirar confiança. 

Após estudos mais exaustivos realizados por Man (1959), Gibb (1969) e Stogdill (1948) 

confirmou-se que não existe um conjunto de traços específicos que admita estabelecer uma 

distinção nítida entre os bons e os maus líderes.  

Tal pressuposto não é aplicável a todos os líderes, pelo que, Mcgregor (1992) reafirmando 

a importância das características de personalidade do líder, considera, no entanto, que estas 

diferem em função dos diversos contextos. Segundo este autor, existem pelo menos 4 

variáveis que estão implicadas na liderança: (1) as características do líder; (2) as atitudes, 

necessidades e outras características pessoais dos seguidores; (3) características da 

organização, tais como a sua finalidade, a sua estrutura, a natureza das tarefas a serem 

realizadas; e (4) o meio social, económico e político (Mcgregor, 1992:170). Deste modo, a 

liderança é uma relação complexa entre estas variáveis.  

Significa que um líder pode actuar de modo eficaz numa situação, mas noutra pode falhar. 

Verifica-se que os traços de personalidade do líder não reflectem a sua eficácia, assim a 

tentativa de definir os traços psicológicos do líder universal é posta em causa. 

Os estudos sobre liderança vão prosseguir dando ênfase aos estilos de comportamento.  
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2.2.2 – A teoria comportamental 

 

As teorias sobre os estilos comportamentais do líder dão ênfase àquilo que o líder faz e não 

ao que ele é. Com estas investigações pretendia-se estudar se haveria uma única forma de 

comportamento que caracterizasse os líderes eficazes. Se tal existisse, seria possível 

ensinar como liderar e escolher quais as pessoas “apropriadas” para liderarem as 

organizações. 

Estas teorias vão ter como primordial campo de acção a psicossociologia das organizações.  

A seguir, ir-se-á abordar algumas das teorias comportamentais. 

 

2.2.2.1 - A liderança em grupos experimentais 

 

Bales (1950) referido por Yáñez (2003), afirma que o processo de liderança se encontra 

associado a duas funções que se vão diferenciando à medida que os elementos do grupo 

vão interagindo: uma tem a ver com a realização das tarefas, outra tem a ver com o reforço 

das relações sociais entre os membros do grupo. Será a partir das interacções entre os 

indivíduos que irá emergir o líder. Da observação dos sujeitos em interacção, é possível 

identificar qual o sujeito que assoma como líder instrumental (se as suas intervenções são 

mais no sentido da resolução de problemas) ou como líder expressivo (se as suas 

preocupações se concentram mais nos aspectos sócio – afectivos). 

 

 

2.2.2.2 - Estudos da Universidade de Ohio 

 

A investigação sobre liderança, desenvolvida pelo grupo de Ohio, queria identificar estilos 

comportamentais de liderança eficaz com base na observação directa e sem partirem de 

quaisquer pressupostos teóricos. Iniciaram os estudos (análise factorial de questionários a 

fim de identificar as principais dimensões comportamentais dos líderes) com um elevado 

número de variáveis (150), mas mediante a análise factorial das respostas aos questionários 

acabaram por se cingir a duas dimensões, estruturação e consideração, que por si só 

explicam a maior parte da variância total que caracteriza a conduta do líder. 
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A dimensão estruturação está relacionada com a capacidade que o líder formal demonstra 

na estruturação dos objectivos que devem ser alcançados por si e pelos subordinados. Um 

líder, com alta estruturação, é caracterizado por distribuir aos membros do grupo tarefas 

específicas, definir interacções no grupo e com o grupo, clarificar as suas intenções para 

com os subordinados, esperar que estes sigam os procedimentos previamente estabelecidos 

e manter os padrões de desempenho definidos. 

A dimensão consideração refere-se à propensão que o líder formal tem em manter boas 

relações de trabalho orientadas pela confiança mútua e pelo respeito em relação às ideias e 

sentimentos dos seus subordinados. Um líder com alta consideração mostra interessar-se 

pelo conforto e bem-estar dos subordinados, ajuda-os nos problemas pessoais, é amigo e 

trata-os como iguais. 

Para medir estas dimensões foram criados vários instrumentos de medida5. 

As principais conclusões das diferentes investigações desenvolvidas indicam o seguinte: os 

líderes de alta consideração tendem a gerar um ambiente de maior satisfação nos seus 

subordinados; as correlações entre estruturação e efectividade do líder tendem a ser 

positivas embora fossem encontrados alguns casos de correlação nula e mesmo negativa; a 

relação entre consideração e efectividade do líder depende do público-alvo (Jesuíno, 2005 

e Yáñez, 2003). 

Neste estudo, os líderes com elevada consideração e elevada estrutura de iniciativa tendem 

a alcançar elevados desempenhos e satisfação dos seus subordinados com mais frequência 

do que aqueles que têm baixa consideração ou baixa estrutura de iniciativa ou ambas. 

Porém, segundo os autores acima referenciados, os líderes com elevada consideração e 

estrutura nem sempre são os melhores, tendo-se encontrado muitas excepções. Houve, 

então, a necessidade de considerar os factores situacionais nas teorias comportamentais. 

 

2.2.2.3 - Estudos da Universidade de Michigan 

 

Segundo Jesuíno (2005), estes estudos sobre liderança foram desenvolvidos em 

simultaneidade com os estudos da Universidade de Ohio e sobre alguns aspectos eram 

                                                 
5 Os mais conhecidos são o Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ) que se aplicava aos 
subordinados para descrever o comportamento dos seus superiores e o Leadership Opinion Questionnaire 

(LOQ) que se aplicava aos supervisores, e no qual, se lhes pedia para descrever o comportamento que um 
líder deve ter. 
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análogos. Pretendiam descrever as características comportamentais dos líderes que 

pensavam estar relacionadas com um desempenho eficaz. O grupo de investigadores de 

Michigan estabeleceu, também, duas dimensões para caracterizar o comportamento da 

liderança, sendo uma tendencialmente centrada nas pessoas e a outra centrada na produção. 

Os líderes que desenvolviam as suas funções mais centradas nos colaboradores davam 

mais ênfase às relações interpessoais, exerciam um controlo mais geral e distante, 

concediam mais liberdade no exercício das tarefas, dedicavam mais atenção aos problemas 

pessoais dos subordinados e aceitavam diferenças individuais entre os seus membros. 

Ao contrário, os líderes centrados na produção, davam mais ênfase aos aspectos técnicos 

do trabalho. O principal objectivo era acabar as tarefas do grupo e os membros do grupo 

eram o meio para atingir esse objectivo. 

Nestes estudos, Likert (1967) citado por Jesuíno (2005), menciona que os líderes cujo 

comportamento estava centrado nos empregados foram altamente favorecidos, uma vez 

que estavam associados a grupos com um elevado nível de produtividade e de satisfação no 

trabalho. Os líderes centrados na produção tendem a estar associados a grupos com baixa 

produtividade e baixa satisfação.  

Destas investigações resulta que as organizações deveriam pautar-se por padrões de 

liderança democrática, uma vez que estes foram considerados mais eficazes quando 

comparados com métodos de liderança autocrática. 

Posteriormente surgiram resultados contraditórios e foram postas em causa não os 

princípios do estudo, mas sim, os contextos da situação concreta em que é possível aplicá-

los. Segundo Vroom (1976), citado por Jesuíno (2005: 63) (…) é possível enunciar 

princípios de liderança de tal forma que eles sejam verdadeiros por definição, incapazes 

de reflexão empírica e que suscitam uma aceitação imediata por parte das pessoas com 

estilos de liderança drasticamente diferentes.  

Rego (1998) mencionando Likert (1967), apresenta quatro estilos ou sistemas de liderança: 

a) Autoritário Explorador – É um estilo de liderança forte, coercivo e de grande 

arbitrariedade, o líder não tem confiança nos seguidores. Fixa os objectivos e mantém os 

subordinados sob clima de insatisfação e hostilização, punindo-os e recompensando-os. 

Não existe equipa de trabalho a não ser de modo informal, restrito e com algum 

secretismo. 
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b) Autoritário Benevolente – Confiança e condescendência com os subordinados, apesar de 

tomar certas preocupações. O líder fixa as directrizes e os objectivos a atingir, mas muitas 

opções de método podem ser tomadas a nível intermédio, dentro de um quadro de critérios 

preestabelecidos. O sistema é propício à aplicação de incentivos monetários. As relações 

entre as estruturas informais emergentes e a organização formal são ameaçadas pelo 

desajustamento e a incompatibilidade dos interesses. 

c) Consultivo – Confiança do líder nos subordinados e grande fluência de comunicação, 

tanto no sentido descendente como ascendente. O líder controla as decisões mas delega 

alguns poderes, confiando na responsabilidade dos subordinados. A motivação é 

conseguida por incentivos positivos. A punição e o temor raramente são utilizados como 

processo de motivação. 

d) Democrático Participativo – É um sistema de liderança no qual a organização se 

caracteriza por grande democraticidade. O líder tem plena confiança nos subordinados. As 

decisões são desconcentradas. Os objectivos são fixados por parte dos subordinados. O 

principal método de motivação é a recompensa, a participação e o envolvimento. As 

pessoas sentem-se co-responsabilizadas a todos os níveis da organização e as estruturas 

formal e informal são largamente coincidentes e convergentes. 

Para Jesuíno (2005), a tese de Likert (1967) defende que as organizações serão tanto mais 

eficazes quanto maior for a conversão dos sistemas Autocrático Benevolente e Autocrático 

Explorador, nos dois últimos, por serem mais democráticos e apelativos à participação e 

envolvimento geral o que resultaria em organizações mais produtivas e com mais sucesso. 

Outros investigadores estudaram a liderança em termos de estilo de comportamento do 

líder, na relação com o subordinado. Esta caracterização de estilos de liderança é referida 

por White e Lippit (1939). Estas teorias mantêm-se actuais, sendo possível considerar, 

segundo Chiavenato (2000), três tipos ou estilos de liderança: 

 

• Estilo Autocrático – Todos os procedimentos são impostos pelo líder sem consultar 

o grupo. Existe um desconhecimento integral sobre os objectivos e as tarefas são 

sempre comunicadas pelo líder. Não há um espaço para a iniciativa pessoal, sendo 

este tipo de liderança causador de conflitos, de atitudes de agressividade, de 

frustração, de submissão e de desinteresse. Elogia e critica, de forma pessoal, o 

trabalho de cada pessoa. 
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• Estilo Democrático – Todos os procedimentos são determinados pelo grupo, sob a 

orientação do líder, que apresenta os objectivos e aponta modos de os atingir 

permitindo, contudo, alternativas de escolha. O líder efectua críticas e elogios 

relacionados com factos e não com pessoas. 

• Estilo Liberal ou Laissez-Faire – Todos os procedimentos ficam a cargo do grupo, 

e há uma mínima intervenção do líder. Os objectivos e as formas de os alcançar são 

da inteira responsabilidade do grupo. O líder não critica nem elogia. 

No dia a dia, o que se verifica é que o líder opta por diferentes tipos de liderança, de 

acordo com as necessidades do momento. Deste modo, o principal problema é o de saber 

quando, em que circunstâncias e como deve utilizar os diferentes tipos de liderança. 

Depois da descrição das investigações que mais contribuíram para explicar o 

comportamento dos líderes, verifica-se que parece não existir evidência empírica quanto ao 

mito da existência de um percurso que identifique, de forma universal, os padrões de 

comportamento do líder e o desempenho do grupo. A não consideração dos factores 

situacionais que influenciam pela positiva ou pela negativa o comportamento do líder fez 

com que aparecessem novos modelos teóricos, designados por modelos de contingência, 

que pretendem dar resposta aos problemas não solucionados. Serão estes modelos que 

seguidamente se passa a analisar. 

 

 

2.2.3 – A teoria da contingência 

 

A partir dos anos 70, surgiram as abordagens contingenciais à liderança. Esta teoria refere 

a inexistência de um estilo de liderança ideal, uma vez que o processo de liderança se 

desenvolve em função de três variáveis: líder, seguidores e contexto em que se exerce a 

liderança. Pelas teorias atrás expostas, as tentativas de isolar algumas características quer 

pessoais, quer comportamentais do líder, não foram muito bem sucedidas. Não havendo 

resultados consistentes, os investigadores resolveram considerar, como factor 

determinante, o contexto em que subordinados e líder actuam.  

As teorias contingenciais valorizam as circunstâncias em que o líder actua, tendo como 

princípio de que não existe um único comportamento de liderança eficaz para todos os 

tipos de situações. 
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Têm sido realizadas muitas pesquisas no sentido de isolar as variáveis situacionais ou a 

variável situacional, mais marcante para o desempenho do líder. Das várias pesquisas, ir-

se-á dar destaque ao modelo de Fiedler, ao modelo de Hersey e Blanchard, ao modelo de 

Vroom / Yetton / Yago e à teoria caminho – objectivos, que se consideram as mais 

relevantes. 

 

2.2.3.1 - Modelo de Fiedler 

 

Segundo Cunha (2005), o primeiro modelo contingencial sobre liderança foi desenvolvido 

por Fiedler (1967) e baseava-se no princípio de que não existe um bom líder para todas as 

situações. O líder eficaz é situacional e relaciona-se com o tipo de orientação do mesmo e 

com o desempenho do grupo. 

Para medir o tipo de orientação do líder, Fiedler criou um questionário que designou de 

LPC (Least Preferred Coworker). Este consiste num conjunto de adjectivos contrastantes 

(ex: ausente / entusiasta; eficaz / ineficaz), onde os indivíduos descrevem o colega de 

trabalho com quem tiveram mais dificuldade em colaborar, ou seja o menos preferido, 

classificando-o numa escala de 1 a 8 pontos, de tal modo que o 1, de cada escala, indica o 

pólo menos favorável e o 8, o mais favorável. Um sujeito que descreve o colaborador 

menos preferido em termos relativamente positivos, isto é com uma pontuação alta no 

questionário LPC, tende a mostrar-se tolerante e democrático, sendo este tipo de liderança 

classificada como orientada para as pessoas. Em oposição, se o colaborador é visto de uma 

forma negativa, baixa pontuação LPC, quer dizer que estamos perante um líder que está 

mais interessado na produção, revelando-se controlador, coercitivo, autocrático, este tipo 

de liderança é classificada como orientada para a tarefa (Cunha, 2005). 

Porém, tanto os líderes orientados para as tarefas como os orientados para as pessoas 

poderão obter sucesso nas suas funções em determinadas condições. Se a situação é muito 

favorável ou muito desfavorável para o exercício de determinada tarefa através do esforço 

do grupo, o líder centrado na tarefa é aquele que melhores resultados obtém enquanto os 

líderes orientados para as pessoas são mais eficazes em situações de dificuldade 

intermédia. Em consequência, o estilo de liderança mais eficaz dependerá do grau de 

adaptabilidade e adequação entre a situação e o estilo de líder (Jesuíno, 2005). 
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O autor acima referido afirma que a eficácia do desempenho do grupo, por um lado, 

depende da estrutura motivacional do líder, isto é, se se está perante um líder orientado 

para a tarefa que determina o que os subordinados devem fazer (abordagem directiva), ou 

se se está perante um líder orientado para as relações interpessoais, que envolve o seu 

grupo na planificação e execução das tarefas, partilhando a sua responsabilidade de 

liderança (abordagem participativa). Por outro lado, depende do grau de controlo e 

influência que o líder tem sobre o grupo e a situação. A situação, por sua vez, está 

condicionada pela conjugação de três factores: 

1 – A estrutura da tarefa que se encontra dependente da clarificação dos objectivos, das 

decisões e das soluções dos problemas (tarefa estruturada) ou não; 

2 – A relação líder/subordinados refere-se ao grau de aceitação do líder pelos 

subordinados; 

3 – A posição de poder do líder que é determinada pela sua autoridade formal e pelo 

grau de influência que possa ter na distribuição de punições e recompensas. 

A partir destas três variáveis, podem-se obter diferentes combinações que permitem 

verificar em que situações determinado tipo de liderança é mais eficaz.   

 Cunha (2005) considera que apesar dos estudos que testaram o modelo tenderem a apoiar 

genericamente a sua validade, não sustentam com exactidão todas as propostas do modelo. 

Algumas das críticas efectuadas são relacionadas: com as interpretações da cotação LPC 

que têm sofrido alterações ao longo do tempo e não são claras; o modelo não permitir 

lógica na compreensão das razões pelas quais os estilos de liderança afectam a eficácia; o 

modelo entender as relações líder/subordinado como uma variável da situação, quando 

seria mais adequado considerá-las como uma variável que o líder pode influenciar através 

de comportamentos de apoio e consideração pelos seus colaboradores. 

Em investigações mais recentes Fiedler deixou de classificar os líderes em termos de LPC 

e começou a interessar-se pelos recursos cognitivos (antiguidade, experiência, inteligência, 

…). Os resultados, apesar de tudo, parecem longe de serem totalmente conseguidos. 

Assim, no sentido de dar resposta às dificuldades detectadas, as investigações parecem 

encaminhar-se no sentido de correlacionar as situações concretas com as capacidades 

cognitivas. 
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2.2.3.2 - O modelo situacional de Hersey e Blanchard (HB) 

 

O modelo situacional apresentado por Hersey e Blanchard (1977), designado inicialmente 

por teoria dos ciclos de vida da liderança, procurou integrar elementos já formulados por 

outros autores, de modo a: 

a) Construir um modelo essencialmente orientado para a formação dos líderes; 

b) Incluir a variável evolutiva dos subordinados, como factor determinante do tipo de 

liderança. 

Segundo Teixeira (1998), Hersey e Blanchard conceberam uma teoria que rejeita a ideia de 

haver apenas um estilo de liderança ideal, na medida em que se podem encontrar grupos 

produtivos e satisfeitos, trabalhando sob todo o tipo de comportamento de liderança. Este 

modelo concede particular importância às características motivacionais dos subordinados 

como factor moderador da eficácia dos líderes. 

 Hersey e Blanchard, fundamentam a sua teoria com o princípio de que quanto mais o 

dirigente elege o seu comportamento de líder para atender a uma situação particular e às 

necessidades dos liderados, mais eficientemente conseguirá atingir os objectivos pessoais e 

organizacionais (Jesuíno, 2005).  

De acordo com Teixeira (1998), o modelo baseia-se na inter-relação de três elementos: 

 1 – As directrizes emitidas pelo líder, em termos de comportamento orientado para a 

tarefa (ou supervisão que evidencia os trabalhos a realizar); 

2 – O apoio de natureza sócio -afectiva, que o líder presta no seu comportamento de 

relacionamento (ou consideração pelas pessoas e apoio emocional); 

3 – O nível de maturidade dos colaboradores. 

O conceito chave desta teoria é o nível de maturidade dos subordinados. Essa maturidade 

consiste na capacidade dos subordinados: 

• assumirem objectivos elevados, sem deixarem de ser realistas; 

• de um desejo de realização;  

• da disposição para aceitar responsabilidades;  

• da educação, conhecimento e experiência para a tarefa em questão.  

De acordo com esta perspectiva, a maturidade não depende da idade ou estabilidade 

psicológica, mas varia de acordo com a tarefa, função ou objectivo, que um líder pretende 
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atingir. A maturidade conjugada com a vontade e o sentido de responsabilização 

constituem o aspecto primordial na motivação para o êxito. 

Neste modelo são definidos quatro estilos de liderança que correspondem a quatro fases 

(semelhantes ao ciclo de vida) adequadas ao grau de maturidade dos subordinados. 

Figura 2 -  Quatro estilos de liderança para quatro níveis de maturidade 

(adaptado de Cunha, 2005:291) 
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e supervisão rígida; 

diz o que fazer, 

quando e como.) 

Competência de 

tarefa do líder 

 

Competência de 

relacionamento do 

líder 

Baixo 

 

 

 

Baixo 

Baixo 

 

 

 

Elevado 

Elevado 

 

 

 

Elevado 

Elevado 

 

 

 

Baixo 
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Em suma, à medida que os subordinados vão atingindo elevados níveis de maturidade, o 

líder reage não só com diminuição de controlo sobre as tarefas mas também diminuindo o 

grau de comportamento de relação (orientado para as pessoas). 

Esta teoria criou interesse porque recomenda uma liderança mais dinâmica e flexível 

(Teixeira, 1998: 152). A motivação, a capacidade e a experiência dos liderados podem e 

devem ser constantemente apreciadas, de maneira a determinar qual o estilo ou conjugação 

de estilos se torna mais indicado, tendo em conta a mudança das necessidades dos 

funcionários e as características da situação em causa. 

 

 

2.2.3.3 - Modelo de Vroom / Yetton / Yago 

 

O modelo de Vroom/Yetton/Yago é um modelo normativo, isto é, define uma série 

sequencial de regras que devem ser seguidas de forma a estabelecer a forma e o grau de 

participação desejados na decisão a tomar. Este modelo foi desenvolvido com base nos 

trabalhos destes três autores a partir de 1973. Preconiza que o estilo de liderança mais 

adequado depende dos atributos da situação, face à especificidade do problema. Deste 

modo, recomenda que o mesmo líder deve dispor de diferentes estilos de liderança. Este 

modelo refere-se, em especial, a um aspecto particular de liderança que consiste na 

participação do subordinado face à tomada de decisão. Assim, sob o paradigma da 

participação, faz transparecer a dependência da eficácia do líder do grau de participação 

dos subordinados na tomada de decisão. Objectivamente, o modelo visa determinar a 

medida de participação que os subordinados devem ter na tomada de decisão, a fim de 

serem mais eficientes e eficazes (Jesuíno, 2005). 

Neste modelo, a variável fundamental consiste no comportamento do líder e identifica 

cinco estilos de liderança, que representam um continuum que vai desde as abordagens 

autoritárias, até chegar a uma abordagem participativa, passando pelas consultivas. 

Considera que os processos de decisão são de cinco tipos: 

1. O líder toma a decisão sozinho; 

2. O líder solicita informação dos subordinados, mas decide sozinho (os subordinados 

podem ter, ou não, informação sobre a decisão);  
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3. O líder partilha o problema com os subordinados, pede-lhes informação e sugestões 

(sem reunião de grupo) e toma sozinho a decisão; 

4. O líder reúne com os subordinados em grupo para discutir o problema mas toma 

sozinho a decisão;  

5. O líder e os subordinados reúnem-se em grupo para discutir o problema, e a decisão 

é conjunta, baseados naquilo que os autores entendem como propriedades básicas 

do processo, ou seja, a dimensão da autoridade, o exercício consultivo e a extensão 

grupal (Teixeira, 1998). 

Jesuíno (2005) critica o modelo de Vroom/Yetton/Yago, porque o considera muito restrito 

e entende que o comportamento do líder, quanto às opções de participação dos 

subordinados, se encontra influenciado pelas variáveis situacionais e pelos atributos 

pessoais do líder.  

No entanto, é de salientar que para este modelo o líder para ser eficaz deve avaliar a 

situação concreta e adaptar o seu estilo de liderança em conformidade. 

 

2.2.3.4 - Teoria caminho – objectivos 

 

A teoria caminho - objectivos foi desenvolvida por House (1971) e House & Mitchell 

(1974), trata-se de abordagem essencialmente fundamentada na teoria das expectativas da 

motivação. Os autores desta teoria propuseram para a liderança um modelo de 

contingência que integra o modelo de expectativa da motivação e os estudos concretizados 

pelo grupo de Ohio. 

A teoria tem como noção geral que os líderes são mais eficazes se levarem os seus 

subordinados a percepcionarem que podem alcançar os objectivos e que, atingindo-os, 

podem experimentar satisfação e receber recompensas (Rego, 1998). 

O mesmo autor, citando House & Mitchell (1974), refere-se às duas proposições gerais da 

teoria: 

a) O comportamento do líder é aceitável e satisfatório para os subordinados, na medida em 

que estes virem tal comportamento como uma fonte imediata de satisfação ou como 

instrumento para uma futura satisfação; 

b) o comportamento do líder será motivacional podendo, assim, aumentar o esforço dos 

subordinados. 
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As duas proposições sugerem que (…) o líder deve motivar os subordinados para 

trabalharem mais e melhor, aumentar a sua (deles) satisfação e levá-los a aceitarem a sua 

liderança (Rego,1998: 332). 

Esta teoria baseia-se nos conceitos de definição de meios, satisfação de necessidade e 

alcance de objectivos, o que conduziu à sua designação – caminho – objectivos.  

A teoria defende que o líder é a pedra basilar para melhorar a motivação, a satisfação e o 

desempenho dos subordinados. O desempenho dos trabalhadores pode ser aperfeiçoado 

através de um líder que lhes assegure e os auxilie a alcançar as recompensas desejadas, que 

sejam consequência da concretização dos objectivos organizacionais o que implica 

disponibilidade do líder, no sentido de proporcionar os devidos esclarecimentos, sobre o 

comportamento que deve ser adoptado, para que seja viável alcançar as recompensas.  

De acordo com a teoria, o desempenho dos subordinados é mais eficaz se o líder define 

claramente a tarefa, proporciona formação aos colaboradores, os ajuda a trabalhar com 

eficácia e estabelece as respectivas recompensas, as quais estão directamente relacionadas 

com o nível de desempenho. 

São quatro os estilos de liderança que o líder pode adoptar. 

Tipos O líder: 

Liderança directiva 

Orienta os subordinados para o que devem 

fazer e o modo como devem actuar, 

planeia e coordena o respectivo trabalho, 

impele-os a seguirem as regras e 

procedimentos, estabelece padrões de 

desempenho. 

Liderança apoiante 

Mostra respeito e consideração pelo bem-

estar e necessidades dos colaboradores, 

actua cortesmente e com justiça, cria um 

ambiente social amistoso. 

Liderança participativa 

Consulta os colaboradores, solicita-lhes 

sugestões, e toma as respectivas ideias em 

conta quando toma decisões. 

Liderança orientada para o êxito Estabelece metas desafiantes para os 
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Figura 3 - Comportamentos de liderança da teoria caminho – objectivos  

(Cunha, 2005: 296). 

 

 

O líder, para ter sucesso, deve ser capaz de adoptar cada um dos comportamentos 

supracitados, tendo em conta a situação a que se refere. Neste sentido, o líder deve adoptar 

um comportamento directivo com um recém integrado na organização, porque ainda não 

sabe bem o que deve fazer e por isso não está em condições de participar nas decisões. Em 

contrapartida, deve adoptar um comportamento apoiante com um colaborador experiente, 

que está preocupado em alcançar os objectivos previamente estabelecidos. A natureza da 

situação com que o líder se defronta depende de dois grupos de factores ou características 

contingenciais: características do ambiente (tarefa), que inclui o tipo de trabalho a 

realizarem, o sistema formal de autoridade e o grupo de trabalho; características dos 

subordinados, que inclui o grau de controlo necessário, tendo em conta a sua percepção, a 

sua experiência e aptidões. Os factores ambientais, de tarefa, influenciam o comportamento 

dos trabalhadores, no que concerne à motivação, enquanto que as características destes 

afectam a satisfação no trabalho e a aceitação do líder. 

Adoptando o estilo de liderança mais indicado, o líder pode aumentar a motivação e a 

satisfação no trabalho, tal como se representa na figura 4 

 

 

colaboradores, enfatiza a excelência, tenta 

descortinar modos de alcançar melhorias. 

Transmite aos colaboradores a expectativa 

de que eles alcançarão elevados 

desempenhos. 
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Figura 4 -  Representação genérica do modelo caminho – objectivos (Adaptado de 

Teixeira, 1998: 146). 

 

Conforme se pode inferir através da figura, a influência do líder depende das características 

do ambiente, nomeadamente da tarefa, e das características dos subordinados. Deste modo, 

o efeito final do comportamento de liderança sobre a motivação e a satisfação depende das 

características da tarefa e dos subordinados. 

Rego (1998: 336) reconhece que a teoria trouxe contributos substanciais para a 

compreensão da liderança (…) e forneceu úteis guias de orientação para os gestores que 

pretendem ser eficazes na condução dos seus subordinados. 

 

 

2.2.4 – Liderança Transformacional e Transaccional 

 

As teorias transaccionais baseiam-se na ideia que a relação líder/subordinado é 

fundamentada numa série de trocas ou contratos implícitos entre eles, em que ambos 

recebem algum benefício (prestígio, salário, promoção). Sob a liderança transaccional os 

bens são normalmente específicos, tangíveis e calculáveis. Esta relação, pela troca 

contínua, dura enquanto as necessidades das partes forem satisfeitas. 

Características da tarefa 
 
 
 
 
 
 
Comportamento de                     Efeito da liderança 
liderança                                                                        na motivação e na satisfação 
 
 
 
 

Características dos subordinados 
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A liderança transformacional lida com aspectos internos dos indivíduos, que têm como 

objectivo motivar, satisfazer necessidades e promover o desenvolvimento pessoal dos 

seguidores. 

A teoria transformacional – transaccional encontra-se especialmente ligada a Bass (1985) e 

tem antecedentes vários e de natureza diferenciada, já que os trabalhos deste autor se 

relacionam com a investigação de questões ligadas à liderança, especialmente no tocante 

aos componentes carismáticos. Um dos principais antecedentes teóricos encontra-se no 

trabalho de Burns (1978), para quem o atingir dos objectivos organizacionais faz com que 

alguns líderes tenham que satisfazer as necessidades imediatas dos seguidores, baseando-se 

em transacções ou trocas através de comportamentos de recompensa contigencial, 

traduzidos em remunerações, manifestações de reconhecimento e mesmo algumas 

punições. Este tipo de situação designou-se de liderança transaccional.  

Para outros líderes, o atingir de objectivos seria conseguido pelas transformações que 

tenham de introduzir a nível das pessoas, dos grupos e das organizações, traduzidas pelo 

estímulo, desejo e confiança despertados nas pessoas e nos grupos, para conseguir níveis 

superiores de crescimento e de desempenho. Este outro tipo de situação designou-se de 

liderança transformacional. 

 

2.2.4.1 - Liderança transaccional 

Bass (1985) descreve líder transaccional como alguém que:  

a) Identifica, em que medida, os subordinados pretendem receber pelo seu trabalho e 

verifica se têm capacidade para atingir os objectivos; 

b) Troca recompensas e promessas de recompensas pelo esforço dos subordinados; 

c) Corresponde aos interesses imediatos dos subordinados em troca de trabalho de 

qualidade. 

O líder efectua dois caminhos, em simultâneo no seu processo de liderança. Por um lado 

identifica as necessidades do subordinado, esclarece que as necessidades serão satisfeitas 

em troca do papel acordado para o cumprimento dos resultados a atingir e define o valor 

dos resultados desejados. 

Segundo Bass (1985), para o líder transaccional interessa, sobretudo, identificar as 

exigências da tarefa de forma a serem alcançados os resultados esperados. Ao proceder 

deste modo, no dizer de Pacheco e Sanchez (1993) citados por Revez (2004), o líder vai 
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dar aos subordinados uma confiança que os leva a esforçar-se o necessário para alcançar os 

níveis esperados de rendimento. 

 Este autor considera que a este tipo de liderança são intrínsecos dois factores: 

 1 – recompensas contingenciais, procedendo ao intercâmbio de prémios por esforço; 

 2 – direcção por excepção, prevendo a intervenção do líder, caso não se consigam alcançar 

os objectivos. 

 Alves (1993) citado por Revez (2004: 136), menciona que a toda esta dinâmica está 

subjacente a utilização, quer do reforço eventual ou promessa de recompensas em função 

do esforço despendido e dos resultados alcançados, quer do castigo eventual ou 

penalizações por não terem atingido os resultados esperados. 

Esta teoria indica três tipos de comportamentos característicos dos líderes transaccionais:  

1) os objectivos da organização não são questionados;  

2) assume-se que os subordinados mantêm uma motivação constante;  

3) centra-se, essencialmente, nos processos (compromisso, controlo) e não em valores ou 

ideias (está-se mais interessado no que funciona do que naquilo que é verdade). 

Os líderes transaccionais reconhecem os papéis e as tarefas necessárias para que os seus 

seguidores atinjam os resultados desejados tornando-lhes essas necessidades mais claras e 

incutindo-lhes a confiança de que necessitam para se empenharem no esforço necessário. 

Os líderes transaccionais também reconhecem o que os seus seguidores precisam e 

querem, esclarecendo como essas necessidades e vontades são satisfeitas, se o seguidor 

expandir o esforço necessário para realizar a tarefa. Essa motivação para realizar, fornecerá 

um sentido de direcção e ajudará a dar energia ao seguidor. Esta proposição, actualmente, 

acentuada na maior parte dos programas de treino de liderança, é benéfica mas limitada 

(Bass, 1985). 

O líder transaccional estabelece a relação de modo a que a satisfação das necessidades seja 

contingente ao cumprimento das expectativas dos líderes. Estes têm, também, de tomar 

medidas coercivas, dirigir e ameaçar de modo a forçar os indivíduos a serem produtivos. 

Além disso, para o líder transaccional as pessoas preferem ser dirigidas, mais do que serem 

responsáveis pelas suas próprias acções e decisões. 

A liderança transaccional falha, frequentemente, no seu funcionamento porque o líder 

carece da reputação indispensável ou dos recursos essenciais para entregar as recompensas 

necessárias. Os líderes transaccionais, que preenchem as expectativas de auto-interesse dos 
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seus seguidores, lucram e mantêm a reputação por serem capazes de entregar pagamentos, 

promoções e reconhecimento. Aqueles que falham ao entregar as recompensas apropriadas 

podem deixar de ser vistos como líderes transaccionais eficazes (Bass, 1985). 

Aborda-se, de seguida, as dimensões que fundamentam a liderança transaccional. 

• Reforço de contingência 

O reforço de contingência é a utilização constante dos processos de reforço positivo ou 

negativo, enquanto instrumento privilegiado de motivação. Quando o subordinado cumpre 

com o combinado, o líder recompensa-o e não impõe um reforço adverso. Quando tal não 

acontece, o líder aplica um reforço de contingência negativo. As recompensas de 

contingência podem tomar a forma de elogios, recomendações para aumento de 

vencimento, bónus, promoções, reconhecimento público e honras. 

O ciclo objectivo – desempenho – reforço é um passo necessário e suficiente para o 

desenvolvimento do subordinado e da organização. É de referir que tais ciclos podem 

constituir-se como experiências auto-reforçadoras de comportamentos. 

Estudos efectuados concluíram que a satisfação dos subordinados aumentava quando os 

supervisores elogiavam um desempenho aceitável, bem como no caso em que reprovavam 

trabalho inaceitável. Do mesmo modo, a penalização de contingência, por acções 

inaceitáveis, levavam ao melhoramento do desempenho, quando associado a recompensa 

de contingência por desempenho aceitável (Bass, 1985). 

As mensagens transmitidas pelos gestores aos subordinados, quando estes têm um 

desempenho abaixo das expectativas, não devem ameaçar a sua auto-estima. A repreensão 

pode não só gerar inibição no subordinado, como comportamentos indesejáveis: 

hostilidade, apatia, ansiedade e perca de auto-estima (Bass, 1985).  

Os desempenhos negativos podem ser atenuados através dos seguintes procedimentos: 

melhor clarificação do papel do subordinado; através do treino ou transferência para uma 

actividade mais adequada; ampliação da tarefa; transferência; aumento de incentivos 

extrínsecos; aceitação da realidade pelo subordinado; envolvimento do subordinado no 

planeamento ou processo de controlo; clarificação de objectivos; mais informação 

específica e atempada; reestruturação, transferência ou maior tolerância; mudança daqueles 

que rodeiam o subordinado. 

A segunda dimensão da liderança transaccional é a gestão por excepção. 
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• Gestão por excepção 

Quando pratica a gestão por excepção, o supervisor só intervém quando as coisas correm 

mal ou os níveis inicialmente previstos não estão a ser atingidos. Evita dar instruções se os 

procedimentos utilizados funcionarem, permitindo que os subordinados continuem a 

exercer as funções como sempre o fizeram. Este tipo de gestão dá ênfase ao gestor 

enquanto controlador. A frase que caracteriza o gestor por excepção é “ se não está partido, 

não arranjes” (Bass, 1985). 

Existem dois tipos de gestão por excepção: activa e passiva. 

 A forma activa caracteriza o líder que procura desvios dos procedimentos correctos e que 

toma medidas quando ocorrem irregularidades.  

A forma passiva caracteriza os líderes que agem apenas depois das irregularidades terem 

sucedido. 

 Enquanto, na primeira, o líder procura irregularidades, na segunda, espera que os 

problemas se materializem (Bass, 1985). 

Pode-se sintetizar a liderança transaccional através da seguinte figura: 

 

 

Figura 5- Componentes da liderança transaccional (adaptado de Cunha, 2005). 

 

 

2.2.4.2 - Teoria Transformacional 

 

A ideia de líder transformador e carismático veio da teoria de liderança carismática de 

Robert House de 1976. No entanto, foi James McGregor Burns, no seu livro de 1978, 

Leadership, que criou o termo liderança de transformação. 

Componentes Explanação 

Recompensa 

contingente 

O líder clarifica para o seguidor o que este deve fazer para ser 

recompensado pelo esforço. 

Gestão por excepção 

activa 

O líder monitoriza o desempenho dos seguidores e adopta acções 

correctivas se eles não alcançam os padrões estabelecidos. 

Gestão por excepção 

passiva 

O líder aguarda que os problemas ocorram para que, então, 

sejam tomadas acções correctivas. 
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A liderança transformacional emerge como um processo através do qual os líderes 

fomentam o empenhamento dos seguidores e os induzem a ultrapassar os seus auto - 

interesses (designadamente os materiais), em prol dos objectivos da organização, 

conseguindo, assim, obter o seu empenho e produzindo grandes mudanças e elevados 

desempenhos. A génese do conceito deve-se ao trabalho de Burns (1978, citado por Rego 

& Cunha, 2004) incidente sobre líderes políticos. No quadro do raciocínio desenvolvido 

por Burns (1978), o processo transformacional alcandora os líderes e seguidores para 

níveis superiores de moralidade e motivação. Estes líderes promovem a consciência dos 

seguidores, apelando a valores como a justiça, a liberdade, o humanitarismo, a paz e não 

através de emoções como o medo, a cobiça, a inveja e o ódio. Este pendor ético continua a 

servir como quadro de referência, de tal modo que alguns autores sugerem a necessidade 

de se distinguir a verdadeira liderança transformacional da liderança pseudo-

transformacional (Bass & Steidlmeier, 1999) citado por Rego e Cunha (2004: 234). 

O líder de transformação procura comprometer o subordinado como pessoa no seu todo e 

não apenas como um indivíduo que tem um leque de necessidades básicas e restritas. A 

liderança de transformação refere-se às necessidades dos indivíduos, olhando para todo o 

conjunto de motivos que os move. Líderes e subordinados perseguem objectivos que 

expressam aspirações com as quais se identificam. 

Esta liderança tem merecido vasta atenção nos meios académicos e empresariais, 

especialmente devido aos efeitos positivos que alegadamente provoca no desempenho de 

indivíduos e organizações. Na sua essência, ela representa uma espécie de liderança 

baseada em valores. Alguns autores alegam que esta forma de liderança é a mais 

apropriada para o mundo contemporâneo em que as organizações se confrontam com a 

necessidade imperiosa de lidar constantemente com a mudança. 

O líder transformador empenha-se com veemência na pessoa do subordinado. O resultado, 

de acordo com Burns (1978), é uma relação de mútua estimulação e elevação que converte 

os subordinados em líderes e pode converter os líderes em agentes morais. Ou seja, o líder 

e o subordinado têm uma relação não só de poder, mas de interesse mútuo em aspirações e 

valores. O mesmo autor, vê a liderança de transformação como sendo mais poderosa que a 

transaccional. Numa relação transaccional, o líder e os subordinados reconhecem o seu 

interesse recíproco, mas a relação não vai além disso. Não tem propósitos duradouros que 

os mantenham juntos e, consequentemente, facilmente se separam. 
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As ideias de Burns sobre liderança transaccional e transformacional foram mais tarde 

utilizadas por Bass (1985) e aplicadas ao estudo da liderança organizacional. Bass (1985) 

citado por Cunha (2005) considera que a dinâmica da liderança transformacional envolve 

uma forte identificação do subordinado com o líder. Aliam-se na partilha da mesma visão 

do futuro e vão para além do interesse individual, da simples troca. Os líderes 

transformacionais geram consciência e aceitação entre os subordinados dos propósitos e da 

missão do grupo. O líder transformacional articula uma visão do futuro, que pode ser 

partilhada, estimula intelectualmente e presta atenção às diferenças entre os subordinados. 

Tichy & Devanna (1990) citados por Rego & Cunha (2004) afirmam que se caracteriza 

pela definição da necessidade de mudança, criando uma nova perspectiva, mobilizando e 

envolvendo essas perspectivas, podendo, assim, transformar as organizações. 

Yáñez (2003) considera que as transformações ocorrem apenas quando os padrões pessoais 

e o sistema de valores do líder se tornam um processo organizador para os subordinados. 

Especificamente, o nível de esforço extra pode estar relacionado, em parte, como 

comprometimento para com o líder, a sua motivação, o seu senso de objectivo e missão. 

 Segundo Bass (1985), o líder transformacional de Burns reconhece, tal como o 

transaccional, a existência de necessidade de troca nos potenciais subordinados, mas vai 

mais longe, procurando satisfazer necessidades mais elevadas de modo a comprometer o 

indivíduo na sua totalidade. 

A liderança transformacional ou de transformação é a que possui como pedra basilar da sua 

dinâmica a motivação dos seus seguidores, para que cada um deles seja, por si, um 

verdadeiro líder. No dizer de Locke (1994) citado por Revez (2004: 136) esta é uma 

propensão que tende a ser generalizada, pois en el futuro no solo los líderes tendrán que 

dirigir más eficazmente, sino que los gerentes, en quienes se descargará una 

responsabilidad cada vez mayor, tendrá que representar un más importante papel de 

liderazgo.  

É, geralmente, reconhecido ao líder transformacional a intencionalidade em fomentar a 

superação dos interesses pessoais actuais em prol da organização. Assim, coabitam uma 

visão e objectivos perfeitamente predeterminados e, para os alcançar, o líder trabalha com 

os seus subordinados tornando-os mais conscientes da importância dos objectivos, faz com 

que eles transcendam os seus auto-interesses, amplia as necessidades dos indivíduos, 

elevando os seus níveis de confiança (Cunha, 2005). 
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Os líderes que mostram comportamentos transformacionais motivam os seus seguidores 

aumentando o nível de consciência deles sobre a importância e o valor dos resultados a 

alcançar, transformando os valores pessoais dos subordinados de modo a apoiar os 

objectivos/ visão para a sua organização. 

Bennis e Nanus (1992) refere vários temas e funções pertinentes para uma liderança 

transformacional eficaz construindo uma tabela. 

 

 

 

Figura 6 – Funções pertinentes para uma liderança transformacional 

Adaptada de Bennis e Nanus, Yukl (1989,1994), referido por Rego (1998: 398). 

 

 Bass (1985) afirma que os gestores descritos pelos subordinados como líderes 

transformacionais podem ser caracterizados por quatro dimensões comportamentais: a 

Temas Funções 

Permite canalizar as energias colectivas dos membros 

organizacionais para um futuro desejável. 

Inspira os seguidores, dá significado ao seu trabalho e 

dá satisfação à necessidade humana de ser relevante, 

útil e colaborativo. 
Desenvolvimento de uma visão 

Facilita as decisões e a iniciativa. Ajuda os indivíduos 

a decidir o que é bom ou mau, aceitável ou não, 

importante ou banal. 

Uma visão não pode ser difundida pela coacção mas 

sim pela persuasão e confiança. Desenvolvimento da confiança e 

empenhamento das pessoas Sem confiança não existe dedicação, e sem esta não é 

possível implantar a visão. 

Permite efectuar melhoramentos no planeamento 

estratégico. 

Facilita a adaptação às modificações. 
Facilitação da aprendizagem 

organizacional 
Possibilita redireccionar a visão tendo em vista as 

transformações, oportunidades e ameaças encontradas. 
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influência idealizada (carisma); a dimensão inspiracional; a estimulação intelectual e a 

consideração individualizada.  

• Influência idealizada (Carisma) 

O conceito de carisma foi desenvolvido por Max Weber (1922/1947). Este autor utilizou 

este termo para designar uma forma de influência baseada nas percepções dos seguidores 

de que o líder está dotado de características pessoais: um alto nível de autoconfiança; 

tendência para dominar; forte convicção na integridade das suas próprias crenças; 

necessidade de poder (Cunha, 2005). 

House (1977) citado por Cunha (2005) explicita os comportamentos do líder carismático: 

com a sua conduta, dá a impressão entre os seguidores de que é competente; garante uma 

visão atractiva do que pode vir a ser o futuro; atribui ao serviço dos seguidores mais 

sentido e inspira o seu entusiasmo e empenhamento; modela papéis (é um exemplo a 

seguir); transmite elevadas expectativas de desempenho aos seguidores e manifesta-lhes 

confiança; estimula nos seguidores, motivos que são importantes para a missão do grupo. 

Segundo Bass (1985), o carisma é um ingrediente necessário da liderança 

transformacional. Um líder carismático pode não ser transformacional, mas a liderança 

transformacional comporta uma componente de carisma. Estes líderes têm habilidade para 

construir a partir das necessidades, valores e esperanças nos seus subordinados. São 

grandes actores, estão constantemente em palco. Como Yukl (1981) afirma em Bass 

(1985), os líderes carismáticos podem dizer coisas publicamente que os subordinados 

sentem em privado, mas que não conseguem exprimir. 

O carisma, no modelo de Bass (1985), é um ingrediente fundamental para a liderança 

transformacional, embora por si só não consiga explicar o processo transformacional. 

Moscovici (1988) referido por Lopes & Reto (1991: 59) em relação ao mesmo problema 

comenta: A lógica da conversão ao detentor do carisma fez aparecer a submissão como 

uma liberdade e quase como um favor, e continua afirmando esta situação de obediência 

não resulta numa diminuição da auto-estima por parte dos sujeitos, mas sim num 

acréscimo, uma vez que a superioridade reconhecida ao chefe, se torna, por um processo 

de metamorfose, apropiável pelos próprios subordinados. 

Waterman Jr & Peters (1987: 93) especificam sobre a liderança transformacional o 

seguinte: é dinâmica, no sentido de que os líderes têm de se lançar numa relação com os 
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que o seguem, que desse modo se sentem “elevados” e muitas vezes se tornam eles 

próprios mais activos, criando assim novos quadros de líderes.  

• Motivação inspiracional 

Rego (1998) aludindo a Bass (1985) considera que a motivação inspiracional é a que 

emprega ou adiciona qualidades emocionais e intuitivas, não intelectuais, ao processo de 

influência. A maioria dos líderes carismáticos é inspiracional. O despertar do processo 

inspiracional pode centrar-se no despertar dos motivos de realização, afiliação e poder. 

Yukl (1981) citado por Bass (1985) afirma que o despertar do motivo de realização é 

relevante para as tarefas complexas, desafiantes e que requerem iniciativa, risco calculado, 

responsabilidade pessoal e persistência. O despertar do motivo de afiliação é relevante para 

as tarefas que requerem cooperação, trabalho de equipa e apoio entre os subordinados. 

O apelo inspiracional dos líderes transformacionais passa pela percepção realística dos 

benefícios que estão envolvidos, clarificando quais os objectivos que podem ser atingidos e 

porquê, e ainda construindo a sensação de confiança no sucesso. A fonte mais importante 

de sucesso para uma empresa é o chefe executivo que sabe criar e comunicar uma visão 

daquilo que é desejado e que pode fornecer energia e transformar (Bennis, 1983), citado 

por Bass (1985). 

 Segundo Bass (1985), no mundo do trabalho, os colaboradores que consideram estar a 

trabalhar para a melhor empresa, com os melhores produtos e recursos, sentem-se mais 

envolvidos e comprometidos, são mais leais e estão mais predispostos a desenvolver um 

esforço extra. Estes processos podem ser ilustrados pelo efeito pigmaleão. Quando numa 

sala de aula, os professores são levados a acreditar que estão a trabalhar com os melhores 

alunos, revelam mais atenção, expressam mais satisfação, comunicam com mais 

frequência, têm um comportamento mais positivo e encorajam mais os alunos. Deste 

modo, os professores trabalham melhor em consequência das expectativas neles induzidas.  

O mesmo autor refere que as pessoas às quais são induzidas expectativas de que farão um 

bom trabalho, terão um desempenho melhor do que aquelas que têm expectativas de fazer 

um mau trabalho ou que não têm qualquer expectativa. 

Os líderes fazem com que os seus seguidores projectem uma imagem mental de um futuro 

atractivo; eles criam claras expectativas que os seguidores querem perfilhar e também 

demonstram empenho para alcançarem objectivos e visão partilhada. A liderança 
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carismática e motivação inspiradora costumam formar um factor único de liderança 

carismática-inspiradora. 

 Os líderes são inspiracionais porque são capazes de captar e articular metas, objectivos e 

visões comuns com os seus seguidores. 

• Estimulação intelectual 

Através da estimulação intelectual, os líderes transformacionais conseguem mudar a 

informação, a percepção da realidade, conceitos, crenças, valores e a solução de 

problemas. 

Bass (1985) indica alguns comportamentos do líder em relação aos seguidores, que 

ilustram o factor estimulação intelectual:  

a) quando as ideias do líder, levam os seguidores a repensar algumas das suas ideias; 

 b) quando o líder leva os seguidores a pensar nos velhos problemas de uma forma 

completamente nova;  

c) quando o líder proporciona aos seguidores novas maneiras de olhar para as coisas que se 

constituem habitualmente como um enigma. 

O líder procura incentivar os indivíduos a serem inovadores e criativos no trabalho, 

questionando os princípios adoptados, reformulando problemas existentes, dando novas 

sugestões sobre a realização das tarefas. 

• Consideração individualizada 

A consideração individualizada é constituída por entendimento, partilha na preocupação e 

desenvolvimento das necessidades do seguidor e tratamento de cada seguidor de forma 

única. A investigação de Bass (1985) sugere que os líderes que revelam, com frequência, 

consideração individualizada assumem-se como mais benevolentes para os seus 

subordinados e tendem a ser amigáveis, informais e próximos, dão conselhos, ajuda, apoio 

e encorajam os subordinados ao auto-desenvolvimento. 

O mesmo autor salienta que a influência pessoal e a interacção individualizada de um 

supervisor sobre um supervisionado são de uma importância fundamental distinguindo os 

gestores dos líderes. Os líderes transformacionais focam a relação individual através da 

consideração individualizada, que inclui ensinar e treinar. Isso inclui, também, comunicar 

aos seguidores informação oportuna como um modo de fornecer um feedback contínuo.  

A consideração individualizada pode assentar numa abordagem individual ou de grupo. Na 

primeira, trata de modo diferente os seguidores em função das suas capacidades e 
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necessidades. Na segunda, efectua com regularidade encontros com os grupos, consultando 

os seguidores, tratando todos por igual, procurando tomadas de decisão consensuais. 

No processo de consideração individualizada, cada subordinado tem oportunidade de 

realizar questões de forma a melhorar a sua compreensão e participação; discutir o 

desempenho do seu superior e as suas relações de trabalho. O líder partilha, também, 

algumas das suas expectativas acerca do seu próprio trabalho e do trabalho do subordinado. 

Deste modo, o entendimento entre superior e o subordinado é substancialmente 

incrementado. Cada seguidor encontra-se completamente informado acerca do que se 

pretende realizar e porquê, isto fá-lo sentir como parte de todo o processo e não um mero 

espectador. 

Em suma, a consideração individualizada representa uma tentativa por parte dos líderes de 

não só reconhecer e satisfazer as necessidades comuns dos seus seguidores, mas também 

de expandir e levar aquelas necessidades, numa tentativa de maximizar e desenvolver o seu 

pleno potencial. 

Pode-se sintetizar a liderança transformacional através da seguinte figura: 

 

 

Componentes Explanação 

Influência idealizada (carisma) 

O líder escolhe comportamentos que activam 

fortes emoções nos seguidores, promovem a 

confiança e identificação destes com ele, 

influenciam os seus ideais e os valores 

Motivação inspiracional 

O líder comunica uma visão apelativa, usa 

símbolos para incrementar o esforço dos 

seguidores, actua como um modelo de 

comportamentos, instila optimismo. 

Estimulação intelectual 

O líder estimula nos seguidores a tomada de 

consciência dos problemas, dos seus próprios 

pensamentos e imaginação. Ajuda-os a 

reconhecer as suas próprias crenças e valores. 
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Figura 7 - Componentes da liderança transformacional (adaptado de Cunha, 2005). 

 

 

 2.3 – Liderança na Escola 

 

Greenfield (1999), considera que as escolas são diferentes de outras organizações e isso 

torna a sua liderança mais complexa, porque implica um esforço moral e normativo. É 

neste sentido que Costa (2000:27) fala de uma liderança educativa e pedagógica na 

organização escolar, fazendo ressaltar a vertente pedagógica neste contexto educacional. 

 Na mesma linha de pensamento, Formosinho e Machado (2000), referem que os 

professores não devem ser considerados meros participantes mas, também, devem ser 

implicados e valorizados pela liderança, sendo capazes de questionar-se; problematizar o 

quotidiano escolar; perspectivar a escola e a acção educativa; embarcar em estratégias 

inovadoras que por si mesmas, já se enformam de princípios e valores que as pessoas 

partilham (Formosinho e Machado, 2000:128).  

Sacristán (1995) considera que a liderança escolar exige a conciliação de responsabilidades 

de carácter administrativo estrito com a liderança educativa6. A colegialidade tem como 

vantagens associadas manter a conexão entre as estruturas de liderança escolar e as 

estruturas de gestão curricular, entre o desenvolvimento da escola e o desenvolvimento do 

currículo.   

                                                 
6 Consistindo na atribuição, ao conjunto de professores, de tarefas de gestão e de considerar as possibilidades 
da forma colegial, entendida esta no sentido da assunção colectiva das tarefas implicadas na gestão escolar e 
nos processos de decisão associados à mesma. 

Fomenta-lhes o pensamento inovador/criativo. 

Incita-os a questionarem as suas assunções. 

 

Consideração individualizada 

 

O líder atende às necessidades de 

desenvolvimento dos seguidores, apoia-os, 

encoraja-os, treina-os, tenta desenvolver o seu 

potencial, fornece-lhes feedback, delega-lhes 

responsabilidades. 
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Deste modo, passar-se-ia para uma liderança educativa e pedagógica (Sanches, 1996) em 

que é requerido, ao líder da escola, conhecimentos que permitam desenvolver projectos, 

com vista ao sucesso escolar dos alunos, a uma melhoria das práticas pedagógicas e a 

capacidade para liderar equipas de professores.  

O líder deve ter uma visão adequada sobre o que deseja para a sua organização. Essa visão 

resulta, não de qualquer processo misterioso, mas da articulação adequada das opiniões e 

ideias obtidas através de uma rede de contactos formais e informais, internos e externos 

(Rego, 1998:398). Deverá ser uma visão que represente um futuro atraente e credível, por 

via da construção de uma ponte entre o presente e o futuro da organização.  

Bennis e Nanus (1985), citados por Rego (1998: 399), afirmam que a visão eficaz é a que 

cumpre três requisitos: é adequada para os tempos, adequada para a organização e 

adequada para as pessoas que nela trabalham. 

A liderança escolar envolve lidar com a ambiguidade e risco, num mundo cada vez mais 

complexo, heterogéneo e em mudança. Segundo Fullan (1993), referido por Sanches 

(1996), deve recair também em três vertentes fundamentais: 

• Visão global e integrada dos problemas – conceptualiza a acção da liderança para 

além do imediato, em termos de futuro. 

• Concepções da escola com a comunidade – influenciam e interagem com pessoas 

para além da sua área de intervenção. Valorização dos assuntos estratégicos que 

surjam na comunidade e que tenham relevância para o projecto educativo da escola. 

Dar ênfase aos valores e motivações que compreendem os aspectos entre os 

diversos actores e parceiros educativos. Prestar atenção e ter em conta assuntos 

com valor estratégico que surjam na comunidade. 

• Visão estratégica de futuro e de transformação – estes líderes devem pensar e actuar 

em termos de renovação e transformação. Devem caracterizar e analisar as culturas da sua 

escola. Ter informação actualizada sobre as grandes tendências emergentes na sociedade. 

Elaborar o projecto de escola com metas sistémicas, que permitam definir prioridades e 

formular e reformular estratégias, que possam contribuir para o futuro que se deseja para a 

escola. 

Nesta perspectiva, não haverá uma boa escola sem um bom dirigente, um bom líder, 

atribuindo-se cada vez mais importância aos factores qualitativos que influem sobre a 

eficácia da escola, em especial a sua direcção (OCDE, 1984). 
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Ao pensar numa escola com eficácia, Nóvoa (1992) considera que a liderança na 

organização escolar deve ser clara e ter o reconhecimento de toda a comunidade educativa, 

que deve assentar na participação de todos de forma a estimular o interesse, quer individual 

quer colectivo, na elaboração dos projectos e na sua concretização.  

Ao referir como seria uma escola eficaz, Nóvoa (1992) refere que a liderança deve ser 

visível e reconhecida pela comunidade educativa por assentar na tomada de decisões e 

participação colegiais e tem de ser capaz de propor estratégias de acção que estimulem o 

empenhamento individual e colectivo na realização de projectos de trabalho. 

Assim, a construção de uma cultura de mudança, participação, reflexão e inovação exige, 

sem dúvida, uma maior preparação e formação dos líderes que devem animar, coordenar, 

orientar e dirigir actores (Alvarez, 1994: 47), de modo a introduzirem um clima 

organizacional favorável e espaços de autonomia que se poderão transformar em locais de 

criatividade e inovação. 

Na liderança escolar existem dois âmbitos de actuação: quando a acção directiva se aplica 

a domínios de natureza administrativo - burocrático, encontra-se mais sujeita à 

regulamentação externa (legal, processual e técnica) e ao princípio da hierarquia, verifica-

se uma relativa homogeneidade nos desempenhos de diferentes líderes em escolas 

diferentes. Quando o Presidente do Conselho Executivo se desloca da posição de um mero 

administrador e executante das decisões de outros para ocupar um lugar de liderança, é que 

emerge a sua posição específica no seio do grupo (Townsend, 1994).  

Na mesma linha de pensamento, Drake e Roe (1986) apontam para duas facetas do 

exercício da função directiva. A primeira diz respeito a funções de gestão e administração 

(gestão do pessoal e dos recursos materiais, disciplina, regulação e controlo de horários, 

conservação dos edifícios e equipamentos, etc.). A segunda está relacionada com a 

liderança educativa e pedagógica e, segundo os autores, integra um conjunto de funções 

consideradas específicas da liderança escolar: 

• estimular e motivar os professores, alunos e restante pessoal; 

• colaborar na definição de metas de longo prazo para a escola; 

• contribuir para um clima adequado à consecução do Projecto Educativo; 

• envidar esforços junto da comunidade para reforçar os recursos e o currículo; 

• desenvolver procedimentos de avaliação de programas de acção e sugerir 

alternativas; 
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• promover canais de participação regular da comunidade; 

• estimular inovações educativas; 

• incitar a participação de estudantes e professores na vida quotidiana da escola. 

Sendo mais sintético, mas não menos preciso, Sacristán (1995) considera, para uma boa 

liderança escolar, a existência de: 

• supervisão do trabalho docente; 

• coordenação; 

• facilitação do clima social; 

• difusão da informação; 

• gestão dos recursos. 

Concluindo, a liderança na escola reflecte, pois, a complexidade e a singularidade da 

organização escolar. O modo concreto do seu exercício é afectado quer pela visão de 

escola perfilhada pela liderança, quer pelo processo histórico de construção sócio-política 

da escola e pelos modelos legais de gestão escolar, quer ainda pelos discursos científico e 

político dominantes. 

As características de quem exerce funções de Presidente do Conselho Executivo de uma 

escola, ora se aproximam mais das de gestor ora das de líder, e no contexto actual a escola 

necessita de indivíduos que conjuguem estes dois aspectos, isto é, precisa de gestores com 

capacidades e perfil de líderes. Hoje a tónica da gestão escolar já não é posta na eficiência 

com que a escola é gerida mas, no modo como o Presidente do Conselho Executivo, 

assume o desafio duma missão académica específica e cria uma cultura. O gestor não é 

mais quem traz ordem e estabilidade à escola, mas sim quem assume a orientação e 

liderança da mudança e do desenvolvimento educativos. 

A perspectiva actual, considera o Presidente do Conselho Executivo da escola acima de 

tudo um líder, que actua no meio de mudanças rápidas, que tem um estilo próprio, que 

estabelece uma comunicação eficaz, e mais do que dirigir os outros cria uma cultura cujos 

valores base são a colaboração e o desenvolvimento, apoia o trabalho de equipa e lidera-o. 

São líderes transformacionais que assumem um papel de natureza afectiva no seu trabalho 

com os outros, colocando as pessoas em primeiro lugar, que reconhecem não possuir 

resposta para tudo e que podem aprender com os professores, com os auxiliares de acção 

educativa, com os funcionários administrativos e com os alunos. 
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2.4 – Competências e qualidades do líder 

Bennis (1994) referencia cinco competências necessárias ao líder: 

A primeira é a gestão da atenção através de um conjunto de intenções ou de uma visão (no 

sentido do resultado, da meta ou da orientação);  

A segunda é a gestão do significado, o líder necessita de comunicar a sua visão para que os 

outros observem os seus sonhos e partilhem deles; 

A terceira é a gestão da confiança, ela é essencial para as organizações sendo a principal 

determinante da confiança a fiabilidade; 

 A quarta será a gestão do eu, o conhecer as suas próprias capacidades e aplicá-las com 

eficácia, assim como a forma de lidar com os fracassos ou erros;  

Por último, considera como competência fundamental a delegação de poder que confere 

energia, ritmo e dedicação pelo trabalho. A delegação não significa que o líder não quer 

liderar, implica, sim, os outros na promoção e na conquista de altos níveis de satisfação, 

empenhos e desempenhos pessoais e colectivos. O líder não só é ele próprio um inovador, 

mas faz todos os esforços para localizar e utilizar outros inovadores na organização 

(Bennis, 1994: 48). 

Deste modo, o envolvimento dos membros na resolução de problemas relacionados com o 

trabalho, na tomada de decisões, na auto-orientação e no auto-controle (Bothwell, 1991: 

109), faz com que uma organização de sucesso tenha uma imagem que pertence a todos e a 

que todos se orgulham de pertencer.  

Esta imagem é uma consequência da actuação do líder que, conhecendo bem a 

organização, escolhe a forma como ela pode trabalhar melhor para atingir as metas 

propostas, o que pressupõe que um líder deve ser um conceptualista, com visão e tempo 

para calcular o que no futuro afectará a organização (Bennis, 1994). 

Os líderes devem decidir se a sua visão está em consonância com o ambiente, devem ter 

uma visão mundial que lhes permita avaliar o impacto da actuação na sua organização, 

uma percepção profunda que lhes faculte os pormenores e os diferentes ângulos de uma 

questão; devem ter uma visão periférica que lhes permita compreender a forma como os 

outros irão receber a sua actuação e um processo de revisão que lhes permita corrigir 

continuamente os seus enfoques (Bennis, 1994).  
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Este autor refere que definir um líder é muito difícil, reconhecemo-lo em presença e que, 

por pertencer às ciências humanas não é, como as ciências exactas, previsível. Considera 

que existe necessidade de o líder se conhecer, saber quais as suas fraquezas e as suas 

necessidades, assim como intensificar as últimas e reduzir as primeiras. Deve saber, 

também, o que quer, as razões porque o quer e a forma de comunicar aos outros de modo a 

fazê-los aderir às suas propostas/objectivos, é essencial a compreensão de si e do mundo.  

Para Bennis e Nannus (1992) a primeira qualidade do líder é ter uma ideia clara do que se 

pretende e, uma vez definido o objectivo, prosseguir independentemente dos contratempos. 

A questão é, então, saber o que se pretende, o porquê e o como. A segunda qualidade é a 

paixão pelo que se faz, é a capacidade de, pela forma como comunicam, transmitirem 

esperança e paixão às outras pessoas. Quando isto acontece, as pessoas aderem ao 

entusiasmo do líder, estão do seu lado, disponíveis a abraçar as metas e a trabalhar para as 

atingir. O líder necessita, ainda, de se conhecer nas suas capacidades, ser honesto e íntegro, 

the leader never lies to himself, especially about himself (Bennis & Nannus, 1992: 40). 

Deste modo, a integridade é a base para a confiança que os outros depositam nele, pela sua 

forma de ser e de estar. 

O líder necessita de ter curiosidade e ousadia para experimentar, saber que os erros fazem 

parte do processo de aprendizagem e constituem feedback, que cada passo o torna mais 

forte e o aproxima dos objectivos, não pode permanecer dentro das suas limitações, deve 

aproveitar todas as suas potencialidades. 

O líder actua dentro da organização, esta não é estática pelo contrário é dinâmica, o que 

implica estar sempre a utilizar novos conhecimentos, apetrechos, valores, comportamentos 

e ideias, tanto ao nível individual como grupal, pois os membros de uma organização não 

se encontram isolados, interagem uns com os outros e com o exterior, o que lhes fornece o 

feedback para o sucesso. 

Considerando-se a liderança como um fenómeno de influência interpessoal, o estilo de 

comportamento do líder em relação aos seus colaboradores determina resultados diferentes 

e gera atitudes diversas na organização. O líder, para além de dever ter capacidades 

técnicas, também deve ter visão e energia de forma a conseguir impacto na sua 

organização.  

Em súmula, os líderes têm visões que conseguem partilhar com os seus membros, de modo 

a que os indivíduos se empenhem nos objectivos de uma visão que foi partilhada por todos 
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sobre o futuro da organização, comprometendo-se e envolvendo-se de forma a 

impulsionarem o percurso da mesma. 

 

  2.4.1 – Diferenças entre Líder e Gestor 

 

Segundo Bennis (1994:34), existe uma diferença muito importante entre liderar e gerir, o 

autor considera que muitas instituições são muito bem geridas mas muito mal lideradas.  

 Bennis & Nanus (1985) citado por Ferreira et al (2001: 395) consideram que as grandes 

diferenças entre líderes e gestores são: que os líderes inovam, os gestores administram; os 

líderes são originais, os gestores são uma cópia; os líderes inspiram confiança, os gestores 

dirigem; os líderes têm uma perspectiva de longo prazo, os gestores têm-na de curto prazo; 

os líderes questionam o quê e o porquê, os gestores questionam o como e o quando; os 

líderes encontram-se orientados para os fins, os gestores encontram-se orientados para os 

resultados; os líderes criam, os gestores imitam; os líderes fazem o que é necessário, os 

gestores fazem o que devem fazer; os líderes aprendem pela educação, os gestores 

aprendem pela formação; os líderes dominam o contexto, os gestores rendem-se a ele. 

O gestor escolar assume papéis variados que vão desde as questões de gestão, de 

burocracia, de agente de mudança e inovação, de psicólogo, de conselheiro, às de líder 

educacional. Para poder desempenhar todos estes papéis o Presidente do Conselho 

Executivo tem de conhecer e entender a escola na sua globalidade, complexidade e 

diversidade, interna e externa, pois só deste modo estará de acordo com aquilo que a escola 

é, mas no sentido de a transformar em consonância com as expectativas daquilo que se 

pretenda ela venha a ser. Há que ser capaz de ser líder e gestor em simultâneo, o que exige 

competências difíceis de reunir numa só pessoa. 
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3 - O clima de escola 

 

3.1 – Conceitos e modelos de clima organizacional 

 

Segundo Ferreira et al (2001), os estudos de clima começaram em 1939 com um trabalho 

de Lewin, Lippit e White, a que se seguem outros de McGregor, Litwin e Stringuer, 

Campbell, Dunnette, Lawler e Weick. É a primeira fase que termina no início da década de 

setenta, a que se seguem uma segunda fase que termina em 1985 e uma terceira que vem 

até aos nossos dias, segundo se pode observar na figura 8: 

 

FASES CARACTERIZAÇÃO 

1-INTRODUÇÃO 

Ocorre quando o conceito é: 

• Inventado 

• Transferido 

• Descoberto 

 

 

 

• Decorre entre 1939 e 1970; 

• Pouca abundância de literatura; 

• Visto na óptica da aplicabilidade 

2- DESENVOLVIMENTO 

• Revisão crítica da literatura; 

• Aperfeiçoamento das técnicas de 

medida; 

• Marcar a singularidade do conceito; 

• Surgimento de variáveis. 

 

• Grande abundância de literatura; 

• Grande peso das questões 

metodológicas; 

• Período entre 1975 e 1985. 

3- CONSOLIDAÇÃO  

• Diminuição das controvérsias; 

• Revisões exaustivas; 

• Formulação e inclusão do conceito 

no modelo teórico. 

 

• Indícios de consolidação a partir de 

1985; 

• Surgimento de artigos de ampla 

revisão. 

 

Figura 8 – Fases e caracterização do clima - Adaptado de Ferreira et al (2001: 319). 
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Apesar do conceito de clima ter vindo a ser estudado de forma considerável, não existe um 

grande consenso quanto à sua conceptualização. Utilizam-se termos como: atmosfera, tom 

ou ambiente, para referirem um conjunto de características internas da organização que 

actuam sobre o indivíduo e influenciam as suas tomadas de decisão ou o seu desempenho. 

Outro exemplo dessa diferença de sentidos atribuídos ao conceito está na sua comparação à 

personalidade, em que esta está para o indivíduo como o clima está para a organização. 

 A este propósito, Neves (2000:26) considera que na origem da definição do conceito de 

clima organizacional estão noções intuitivas e analógicas que povoam o dia a dia das 

pessoas, as quais são usadas para transmitir a impressão que se tem de um ambiente 

organizacional e para exprimir a crença na existência de factores organizacionais a 

influenciarem o desempenho e motivação dos indivíduos e dos grupos.  

Segundo Ferreira et al (2001), o conceito de clima aplicado às organizações é entendido 

como um conjunto de variáveis que exercem influência na forma como os indivíduos se 

comportam na situação de trabalho. 

Neves (2000), com base nos modelos de análise propostos por James e Jones (1974) e por 

Moran e Volkwein (1992), considerou que o clima organizacional pode ser abordado a 

partir de quatro perspectivas separáveis apesar de não mutuamente exclusivas:  

1 – A perspectiva organizacional (a partir dos elementos estruturais da organização); 

2 – A perspectiva psicológica (centrada nas características do indivíduo);  

3 – A perspectiva psicossocial (influência social num contexto de relação interpessoal);  

4 – A perspectiva cultural (revela um contexto mais amplo dos acontecimentos 

organizacionais com que os indivíduos se confrontam). 

Chiavenato (1998), afirma que o clima organizacional é o ambiente interno existente entre 

os membros da organização e está estreitamente relacionado com o grau de motivação dos 

seus participantes, sendo favorável quando proporciona satisfação das necessidades 

pessoais e desfavorável quando proporciona frustração daquela necessidade. 

Segundo Vasquez (1992), citado por Lobo (2003), também existem diversos tipos de 

climas nas organizações, os quais o autor coloca em três categorias: modelos mediadores, 

modelos aditivos e modelos interactivos os quais se passam a caracterizar. 
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3.1.1 - Modelos Mediadores 

 

É considerado um modelo típico de aproximação de valores contrastantes. Este modelo, 

segundo Neves (2000), apresenta dois eixos, a partir dos quais é possível caracterizar as 

organizações. Esses dois eixos, por sua vez, desdobram-se em duas tendências diferentes, 

indicando que as organizações oscilam entre a flexibilidade e o controlo (eixo vertical), e 

entre a orientação interna e a orientação externa (eixo horizontal). A flexibilidade indica a 

tendência para a descentralização e diferenciação; o controlo para a centralização e para a 

integração na organização. Da mesma forma que a orientação interna indica que a 

organização está direccionada para os colaboradores, a orientação externa indica a relação 

entre o meio e a organização. 

                  Flexibilidade 

Meios (apoio)                                                            Inovação 

 

 

 

Pessoas                                                Organização                                                    

(orientação interna)                                                                     (orientação externa) 

     

 

Regras                     

                                                                Fins (metas) 

 

                                                  Controlo                                  

           

Figura 9 – Modelo de aproximação por valores contrastantes de Quinn 

  (Adaptado de Lobo, 2003: 101) 

 

Segundo Lobo (2003: 102), o clima organizacional pode apresentar quatro orientações: 

orientações de apoio, orientação de inovação, orientação para as regras e orientação 

para as metas e objectivos: 
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• A orientação de apoio assenta na flexibilidade e na orientação interna. Neste caso, o 

clima da organização caracteriza-se pela confiança pessoal, abertura aos outros e 

compromissos com os companheiros; 

• A orientação de inovação caracteriza-se pela flexibilidade e pela orientação 

externa. O clima é aberto a novas ideias e apoia as mudanças tecnológicas; 

• A orientação para as regras configura-se pelo controlo e pela organização interna. 

O clima dá enfoque ao respeito pelas regras, normas e hierarquia; 

• A orientação para as metas tem como características o controlo e a organização 

externa. O clima, neste caso, busca objectivo, eficácia e resultados na organização. 

Para a autora supracitada, este modelo parte do pressuposto que as organizações não 

encontram um estado de equilíbrio perfeito, todavia, as (…) quatro orientações não se 

excluem, elas integram a dinâmica da complexidade que subjaz a toda a organização. 

 

3.1.2- Modelos Aditivos 

 

O modelo aditivo investiga as variáveis independentes do clima de forma autónoma. A sua 

limitação, segundo Lobo (2003: 103), reside na dificuldade de explicar a partir de 

variáveis trabalhadas separadamente aquilo que constitui uma realidade total. 

 

3.1.3 - Modelos Interactivos 

 

O modelo interactivo de James & Jones (1982), segundo Lobo (2003), assume várias e 

diferentes componentes organizacionais relacionadas com o meio sócio-cultural, a 

fisiologia da organização, a natureza cultural, a natureza psicológica, a natureza atitudinal, 

os recursos naturais e finalmente o rendimento laboral e as reacções individuais. 

 Por sua vez Naylor (1980), citado por Lobo (2003: 105), considera que o clima da 

organização é um constructo psicológico global e personalizado. Representa as 

percepções que o indivíduo forma sobre a organização. Geste sentido, o clima 

organizacional é predominantemente um juízo descritivo da organização, interpretado 

pelos seus elementos. 
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Brunet (1999) faz alusão às três grandes variáveis determinantes no campo do clima, 

identifica em qualquer organização, na composição do clima organizacional: a estrutura, o 

processo organizacional e as variáveis comportamentais. 

A estrutura refere-se às características físicas organizacionais, designadamente, à dimensão 

da organização, medida de controlo, níveis hierárquicos, especialização de funções, 

departamentalização, centralização e descentralização de decisões.  

O processo reporta-se à gestão dos recursos humanos, incluindo a liderança, a 

comunicação, a resolução de conflitos, o Projecto Educativo.  

As variáveis comportamentais englobam os fundamentos individuais e de grupo que se 

reflectem no clima.  

As três variáveis elencadas (a estrutura, o processo e as variáveis comportamentais) 

estariam na origem do clima, actuando este como catalizador dos comportamentos 

observados nos actores de uma organização. 

Ao abordar as dimensões do clima, Brunet (1999: 130), focaliza a teoria dos sistemas de 

Likert (1971) afirmando que ele traça um retrato fiel e pertinente dos diferentes tipos de 

clima susceptíveis de serem registados numa organização. 

 Likert efectuou desde 1947 estudos com o objectivo de analisar o clima de desempenho a 

partir da estrutura organizacional e dos princípios e métodos de liderança. Tendo como 

princípio que são as percepções que definem a natureza do clima e que estas se constituem 

através das relações de causalidade que se estabelecem entre as diferentes variáveis, Likert 

(1971) citado por Lobo (2003) considera a organização como um sistema de alta 

complexidade onde se entrelaçam variáveis de diversas grandezas. 

Neste alinhamento de ideias, Likert (1979) refere ainda que a matriz do comportamento 

organizacional está relacionada com os motivos individuais e sociais, por um lado, e a 

forma como a organização no seu exercício lidera, comunica, influencia, toma decisões, 

planifica, controla e elege os seus objectivos e metas.  

Este modelo mede a percepção do clima em função de oito dimensões: 

• os métodos de direcção; 

• a natureza das forças de motivação; 

• a natureza dos processos de comunicação; 

• a natureza dos processos de influência e interacção; 

• o modelo utilizado para a tomada de decisões; 
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• a estratégia de definição dos objectivos e das normas organizacionais; 

• o processo de controle utilizado; 

• a definição dos objectivos de desempenho e aperfeiçoamento. 

 Likert (1971) citado por Lobo (2003) pretende, com estas oito dimensões, medir a forma 

como a liderança é usada para influenciar os funcionários, os procedimentos que são 

usados para os motivar a responder às suas necessidades, a natureza e tipo de comunicação, 

a interacção superior/subordinado no estabelecimento de objectivos, a pertinência das 

informações que servem de base à decisão, o modo como se repartem as funções, a forma 

como se estabelece o sistema de objectivos e o exercício e distribuição do controlo entre as 

instâncias organizacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Modelo Interactivo de Likert (adaptado de Lobo, 2003: 109). 
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liderança 
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Likert (1979) em função da combinação das oito dimensões enunciadas e atrás elencadas, 

identifica dois grandes tipos de clima, compreendendo cada um, duas subdivisões, que se 

situam numa escala contínua que vai de um sistema muito participativo (aberto) até um 

sistema muito autoritário (fechado). 

 

  

3.2– Conceito de clima de escola 

 

A noção de clima de escola terá decorrido da transposição do conceito de clima 

organizacional, existente em estudos realizados em meios militares e industriais, para o 

meio educacional através dos trabalhos realizados por Halpin & Croft (1963).  

No quadro das investigações acerca de clima de escola são diversas as definições 

apresentadas: 

• Brookover & Erickson (1975) afirmam que o clima escolar se refere a um conjunto 

de atitudes, crenças, valores e normas que caracterizam as percepções que os 

membros da comunidade educativa têm do sistema social da escola. 

• Velenzuela & Oneto (1983) definem o clima de escola como sendo um conjunto de 

interacções e transacções que se estabelecem numa situação espácio-temporal 

precisa: o clima não é o somatório de elementos intervenientes, mas sim o resultado 

explícito das percepções provocadas pelas interacções desenvolvidas entre os 

actores educativos. 

• Segundo Brunet (1999), o clima de escola é como uma série de atributos que são 

apercebidos relativamente à instituição e que podem ser induzidos pelo modo como 

a escola age (consciente ou inconscientemente) em relação aos seus membros e em 

relação à sociedade. 

Com base na multiplicidade de sentidos atribuídos a este conceito, Brunet (1999: 126)) 

concebe três definições distintas de clima de escola, e foca o abandono pelas teorias 

recentes, das duas primeiras em favor da última: a) a medida múltipla dos atributos 

organizacionais; b) a medida perceptiva dos atributos individuais; c) a medida perceptiva 

dos atributos organizacionais. Nesta última, na óptica do autor acima referenciado, o clima 
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de uma organização referir-se-á a um conjunto de características relativamente constantes, 

que: 

 a) distinguem uma organização, podendo considerar-se que cada escola é passível de ter 

um carácter próprio, um clima específico;  

b) derivam dos procedimentos e das políticas dos membros da organização, em particular 

da administração, uma vez que o clima é causado pelas variáveis físicas (estrutura) e 

humanas (processo); 

 c) são compreendidas pelos membros da organização; 

 d) servem de referência para interpretar uma situação, pois os indivíduos respondem às 

solicitações do meio ambiente de acordo com a sua compreensão do clima;  

e) movem-se como um campo de força destinado a dirigir as actividades, na medida em 

que o clima decide os comportamentos organizacionais (Brunet, 1999).  

O mesmo autor considera ser consensual a identificação em qualquer escola de três 

grandes variáveis que intervêm na composição do clima de escola: a estrutura - 

características físicas da organização( como por exemplo, níveis hierárquicos e descrição 

de tarefas), o processo organizacional - forma como são geridos os recursos humanos (por 

exemplo o estilo de liderança) e as variáveis comportamentais -  funcionamento individual 

e de grupo (por exemplo atitudes, normas), tal como em qualquer outra organização. 

O clima organizacional escolar resulta da percepção que os membros da organização têm 

acerca da estrutura, do processo e do produto e que por seu turno, condicionará o 

comportamento de cada um (Carvalho, 1992). Visto como um composto multidimensional 

de elementos, o clima exercerá influência no modo como os indivíduos se comportam na 

situação de trabalho (Ferreira, Neves e Abreu, 2001).  

Concluindo, cada escola tem um clima específico que a diferencia de outra. Esse clima 

resulta dos comportamentos e das políticas dos membros da mesma, é percepcionado por 

todos (comunidade escolar), serve de referência para interpretar uma situação e funciona 

como um campo de força destinado a dirigir as actividades, pois o clima de escola 

determina os comportamentos organizacionais, assim como a qualidade e produtividade 

quer dos docentes quer dos alunos.  
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3.3 – Tipos de clima 

 

Outro modo de abordar a multidimensionalidade do clima tem consistido na enumeração 

de tipologias, que caracterizam o clima como um conjunto integrado de propriedades, uma 

vez que se entendem como totalidades (Neves, 2000). 

O clima de uma escola pode ser fechado (autocrático, em que os actores não são 

consultados para as tomadas de decisão) ou aberto (quando há envolvimento dos diferentes 

actores e as tomadas de decisão são participadas). 

 Halpin & Croft (1966) citado por Ghilardi & Spallarossa (1991) elabora uma tipologia de 

seis climas escolares: 

• O clima aberto – caracteriza-se por uma situação em que os membros manifestam 

um moral extremamente alto. Os professores trabalham em equipa e sem conflitos. 

A planificação efectuada pelo Presidente do Conselho Executivo requer o mínimo 

indispensável de actividades burocráticas e de rotina. O trabalho pode ser efectuado 

por qualquer dos membros da organização, no entanto, o Presidente do Conselho 

Executivo tem pleno controlo da situação e exerce uma acção clara de liderança 

perante o corpo docente. 

• O clima autónomo – proporciona uma quase completa liberdade aos professores 

para a decisão sobre as estruturas de interacção, de modo que eles possam encontrar 

no interior do grupo os modos mais adequados para satisfazer as necessidades 

sociais e ao melhor desempenho profissional. Os professores não são 

sobrecarregados com as actividades de rotina. O Presidente do Conselho Executivo 

providencia o estabelecimento de regras e processos que facilitem a actividade do 

professor, de modo a proporcionar um trabalho mais autónomo. Não força as 

pessoas a aumentar a sua produtividade. 

• O clima controlado – é caracterizado, sobretudo, pela preocupação da 

produtividade em detrimento da satisfação das necessidades sociais. Existe um 

cumprimento estrito das normas, pouca sociabilidade. O líder é descrito como 

directivo. As responsabilidades delegadas são escassas e a acção da liderança 

procede principalmente do Presidente do Conselho Executivo, mais do que do 

grupo. 
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• O clima familiar – é definido pela forte cordialidade que distingue os 

comportamentos tanto dos professores como do Presidente do Conselho Executivo. 

Existem demasiadas pessoas que tentam oferecer aos outros indicações sobre como 

realizar o trabalho. Há um grau alto de sociabilidade. Não existe ênfase na 

produtividade. 

• O clima paternalista – é caracterizado por tentativas ineficazes do Presidente do 

Conselho Executivo para controlar os professores e satisfazer as suas necessidades 

sociais. Os professores não trabalham bem em equipa, encontram-se divididos em 

facções. Existe controlo e centralização de papéis (o trabalho mais burocrático e 

rotineiro é efectuado pelo líder). 

• O clima fechado – distingue uma situação em que os professores tiram pouca 

satisfação do seu trabalho assim como no que respeita às necessidades sociais. Os 

docentes encontram-se desmotivados e não trabalham bem em conjunto, 

consequentemente o sucesso das actividades de grupo é mínimo. O líder é “frio” e 

impessoal, no controlo e direcção das actividades dos professores. 

Outra tipologia, apresentada por Likert (1974) citado em Brunet (1999), engloba duas 

categorias de clima: clima fechado e clima aberto, cada um com duas subcategorias: o 

autoritário e o paternalista (clima fechado); consultivo e participativo (clima aberto). De 

acordo com o mesmo autor, essa tipologia e a sua caracterização podem ser observadas nas 

escolas. 

• Um tipo de clima fechado e autoritário caracteriza-se por o Presidente do Conselho 

Executivo não confiar nos membros da organização; os objectivos e regulamentos 

serem impostos; as decisões serem tomadas a nível superior; a satisfação das 

necessidades individuais situar-se apenas nos planos psicológicos e de segurança. 

• Um tipo de clima fechado e paternalista caracteriza-se por ter um Presidente do 

Conselho Executivo com uma confiança condescendente nos membros da 

organização; os objectivos e normas serem estabelecidos pelo Presidente do 

Conselho Executivo em nome do bem comum; as decisões serem tomadas a nível 

superior, verificando-se por vezes alguma delegação de poderes; existir pouca 

satisfação e pouca responsabilização por parte dos membros da organização. 

• Um tipo de clima aberto e consultivo caracteriza-se por o Presidente do Conselho 

Executivo ter confiança nos membros da organização; os objectivos e normas 
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serem estabelecidos pelo Presidente do Conselho Executivo, mas este permite uma 

participação nos diversos níveis organizacionais; o processo de controlo é delegado 

de cima para baixo; existir uma razoável satisfação e um nível de confiança 

elevado. 

• Um clima aberto e participativo caracteriza-se por o Presidente do Conselho 

Executivo ter total confiança nos membros da organização; os objectivos e normas 

serem estabelecidos de forma participada; o processo de tomada de decisão estar 

disseminado por toda a organização; existirem relações amistosas e de confiança 

entre o Presidente do Conselho Executivo e os membros da organização e a 

estrutura directiva ter uma função de coordenação e regulação. 

Kelley (1980) referenciado por Ghilardi & Spallarossa (1991:113), conceptualiza o clima 

como sendo o conjunto de normas, valores e atitudes que se reflectem nas condições, 

acontecimentos e actividades de um ambiente específico. Devemos procurar quais as 

condições existentes na escola, criadas por hábitos resultantes da aplicação de normas 

internas ou externas, que fazem prevalecer um ambiente em detrimento de outro.  

Nesse ambiente interno das escolas, detectam-se diferenças que poderão contribuir ou não, 

para um bom desempenho quer de professores e de auxiliares de acção educativa, quer de 

alunos. São evidências quotidianas, que são facilmente detectáveis nas conversas dos 

professores que, por exemplo, estão sujeitos a mudanças de escolas. Como afirmam Halpin 

& Croft (1963) citados por Carvalho (1992: 26), quando muda de escola, qualquer 

professor observa de imediato as diferenças que existem entre os climas das organizações, 

exprimindo muitas vezes esta percepção com expressões do tipo: “Gão é preciso estar 

muito tempo numa escola para se sentir a atmosfera que aí se respira”. Neste contexto, 

Neves (2002), considera que a imagem interna é formada a partir de diferentes dimensões 

que variam de organização para organização. São todos os actores que se relacionam com a 

escola que fazem aquilo que a escola é ajudando-a a criar a sua identidade. É importante 

conhecer-se a percepção que têm do seu ambiente de trabalho, no sentido de se detectarem 

os aspectos que beneficiam ou prejudicam o seu rendimento. 

Conforme Brunet (1999: 138), o conhecimento do clima permite identificar as dimensões 

que desempenham um papel fundamental na percepção do ambiente de trabalho e deste 

modo facilita a planificação dos projectos de intervenção e inovação. 
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O processo de percepção é influenciado, igualmente, pelas interacções estabelecidas entre 

as pessoas, daí que as percepções dos vários actores sejam diferentes. As imagens que os 

professores têm da escola apresentam uma relação muito significativa com o modo como 

afirmam implicar-se na acção colectiva; isto é, o clima parece influenciar as interacções 

escolares. 

 

3.4 – Dimensões do clima organizacional 

 

3.4.1 – Motivação/Satisfação 

 

A motivação é um tema extremamente vasto e complexo, pelo que são as várias ciências 

sociais e humanas que se têm debruçado sobre a sua investigação. Embora todas as 

ciências apresentem uma diversidade nos seus modelos teóricos, as divergências recaem, 

essencialmente, na importância que cada teoria atribui a determinados factores de 

motivação. Assim, umas dão mais importância aos factores fisiológicos e necessidades de 

auto-realização (Tipologia de Maslow); outras, a factores intrínsecos e cognitivos 

(tipologia de McClelland). 

 

3.4.1.1 - Teoria da Hierarquia das �ecessidades de Maslow 

 

Na teoria da hierarquia das necessidades de Maslow (1967), referido por Teixeira (1998), 

existem cinco necessidades universais comuns a todos os sujeitos, colocadas segundo uma 

hierarquia: as necessidades fisiológicas (de sobrevivência), as necessidades de relação 

(segurança), as necessidades de pertença ou afiliação, as necessidades de estima ou de 

reconhecimento e as necessidades de ser (conhecimento e compreensão, valores estéticos e 

auto-realização).  

Teixeira (1998) em referência à teoria de Maslow, defende que quando o indivíduo 

conseguir realizar uma a uma todas as necessidades acima elencadas, pela ordem indicada, 

pode, então aceder a um nível superior e integrativo que é a auto-realização. Este nível leva 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, ou seja, é uma motivação de crescimento. Esta teoria 

salienta que quando uma necessidade é satisfeita, outra, ocupa o seu lugar em busca de 

satisfação e tende a controlar a conduta do indivíduo.  
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No domínio profissional, as necessidades consideradas de ordem mais elevada, são a 

participação na tomada de decisões, a diversidade de tarefas permitindo o uso de diversas 

competências, a expressão de criatividade, a oportunidade de aprender e a autonomia 

profissional, enquanto que, as necessidades de ordem mais baixa, são o melhor salário e 

outros benefícios, a segurança profissional e as boas relações com os colegas (Pereira, 

2004). 

 

 

3.4.1.2 - Teoria de Herzberg 

 

A teoria de Herzberg foi desenvolvida, em primeiro lugar, num estudo sobre 200 

contabilistas realizado por Herzberg (1959). Esta teoria, mais tarde replicada nas empresas 

propõe que os sentimentos dos trabalhadores são causados por factores intrínsecos à 

actividade profissional. Realização, reconhecimento, o trabalho em si, responsabilidade, 

progressão na carreira e possibilidade de desenvolvimento, são os factores inerentes ao 

conteúdo do trabalho, que foram identificados como satisfatórios ou motivadores, porque 

de acordo com Herzberg referenciado por Pereira (2004), os resultados do estudo 

demonstraram que eles são eficientes em motivar o indivíduo para um desempenho e 

esforço de nível superior. Também estariam na origem de sentimentos de 

descontentamento e derivariam de factores contextuais do trabalho e de factores externos, 

designados de descontentamento ou higiénicos. Tais factores, incluem o salário, as relações 

interpessoais (com colegas, superiores hierárquicos e pessoal subordinado), estatuto social, 

medidas políticas, condições de trabalho, segurança, supervisão e vida pessoal. 

 Sergiovanni (1967) aplicou a teoria e metodologia de Herzberg em estudos sobre 

professores americanos. Os resultados a que chegou, confirmam a dualidade de factores. A 

tendência era no sentido de que os professores obtivessem satisfação a partir de factores 

relacionados com a docência e o descontentamento decorresse das condições de trabalho. 

O mesmo autor concluiu, ainda que, o descontentamento estava associado às necessidades 

sociais e de segurança dos professores, e que os resultados relativos à satisfação se 

relacionavam com uma ordem superior de necessidades de estima e auto-realização. 
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3.4.1.3 - Teoria de McClelland 

 

As investigações desenvolvidas por McClelland (1962) levaram à elaboração de uma teoria 

que postula a existência de três motivações humanas fundamentais: a necessidade de 

realização reside nos padrões de excelência definidos internamente pelo indivíduo e é este 

que em última análise, avalia os resultados, trata-se de um motivo de natureza intrínseca; a 

necessidade de afiliação que leva o indivíduo a procurar estar junto aos outros, e mesmo a 

obedecer-lhes, a tendência para a afiliação será mais forte quanto maior for a ansiedade; e a 

necessidade de poder (Sousa, 1990). 

Para o autor desta teoria, as pessoas motivadas para a realização, tendem a revelar um 

conjunto de características próprias. São indivíduos que preferem a responsabilidade 

pessoal na resolução de problemas, visto que, só retiram satisfação do sucesso quando é 

atingido à custa do seu próprio esforço, da sua capacidade e aptidão. A estas pessoas não 

agradam situações que saiam fora do seu controle, estabelecem objectivos de dificuldade 

moderada e enfrentam “riscos calculados”. Recusam actividades fáceis ou rotineiras, 

porque o sucesso obtido com elas proporciona reduzida satisfação. Evitam as actividades 

demasiado difíceis, porque os sentimentos de satisfação não se desenvolvem pela simples 

razão de não ser viável o sucesso. Necessitam de feedback concreto dos resultados do seu 

trabalho.  

As pessoas com elevadas necessidades de afiliação atribuem grande importância às 

relações interpessoais. Gostam de desenvolver relações amistosas e preocupam-se com 

situações de rejeição na interacção com os outros; recordam-se com facilidade de 

momentos agradáveis que passaram com familiares ou amigos; preferem o feedback de 

sentimento ao de tarefa; evitam trabalhar isoladas, ajudam facilmente os outros; tendem a 

escolher amigos como colegas de actividade, mesmo que isso prejudique a eficácia dos 

resultados. 

O autor desta teoria, ao realizar investigações em empresas norte-americanas, verificou que 

os gestores dessas empresas procuravam, sobretudo, meios de influenciar e convencer os 

seus colaboradores. A necessidade de agradar aos outros, ou de fazer bem o seu trabalho, 

tinha para eles, um menor significado. 

A teoria dos três motivos humanos básicos desenvolveu, nos contextos organizacionais, 

uma maior atenção para a necessidade de se ajustarem as funções e os postos de trabalho 
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aos indivíduos que, pelo seu tipo de personalidade e perfil de motivação7, melhor 

predisposição revelam para o seu desempenho (Pereira, 2004). 

 No entender de Brunet (1999), o tipo de relações interpessoais, a coesão do grupo, o grau 

de implicação na tarefa e o apoio recebido no trabalho, são as principais características do 

clima que parecem influenciar nitidamente a satisfação.  

No entanto, para Neves (2002), é necessário distinguir motivação de satisfação, uma vez 

que o grau de motivação está associado aos factores intrínsecos ao trabalho, isto é, a 

motivação só pode ser melhorada alterando o tipo de trabalho ou afectando o trabalhador a 

um cargo mais adequado.  

O grau de satisfação depende das condições em que o trabalho é realizado, ou seja, 

encontra-se relacionada com as atitudes que os profissionais têm em relação a vários 

aspectos da organização, incluindo sistema de incentivos e recompensas, relações, 

condições físicas de trabalho. Neste sentido, a satisfação é uma das dimensões mais fortes 

do clima e naturalmente aquela que melhor o ajudará a descrever.   

 

3.4.2 – A conflituosidade 

 

O líder, ao procurar a adesão dos outros membros da organização para os seus projectos, 

transmite-lhes uma visão que possibilite obter o seu empenho nos vários níveis das tarefas 

a efectuar o que, poderá ocasionar conflitos, pois além dos interesses que os indivíduos 

possam ter pelos projectos em que se envolvem, há as suas conveniências pessoais que os 

levam a avaliar as vantagens que podem, eventualmente, obter. Os conflitos assumem 

natureza superficial, substancial ou crítica, conforme se podem resolver respectivamente 

pela colaboração, pela negociação/imposição ou pelos jogos de poder. A resolução de 

conflitos passa por fases, conforme afirma Bothwell (1991: 86) qualquer conflito pode ser 

                                                 
7 É importante, por razões de eficácia da acção, distinguir motivação de satisfação, uma vez que o clima 

organizacional tem efeito directo e determinante sobre a satisfação e o rendimento de uma organização. 

Numerosos investigadores demonstraram a ligação entre o clima, a motivação e a satisfação, assinalando, por 

exemplo, que o ambiente organizacional subjacente às condições de trabalho dos investigadores científicos 

tem efeito sobre o seu trabalho e produtividade. 

 



Supervisão e Liderança na Organização Escolar: que papel na construção do clima de escola 

 
  

     84 

resolvido ou reduzido; e a colaboração é melhor do que a imposição e do que os jogos de 

poder.  

Os conflitos têm várias origens que podem ser: as recompensas que, se forem em número 

insuficiente, geram competitividades, descontentamento e conflito cujo nível estará de 

acordo com a importância atribuída à recompensa, por isso se aconselha que o líder, 

sempre que lhe seja possível, verifique se se podem atribuir recompensas a todos os 

elementos (Bothwell, 1991); as funções devem ser definidas de forma clara para que cada 

membro compreenda o que se espera dele e as expectativas que pode esperar. Nesta linha 

de pensamento Bothwell (1991: 84) afirma que a cada posição hierárquica, está associado 

um tipo de comportamento, discuta-o com as partes interessadas e assegure-se de que as 

expectativas são claras, o desempenho é adequado e as recompensas são proporcionais. 

 A territorialidade é a zona que se considera nossa e cuja invasão, quer no espaço físico 

quer no das competências, pode originar conflitos. O nosso etnocentrismo leva a que se 

considere os métodos que utilizamos como os melhores esquecendo que os outros podem 

ser igualmente válidos, embora provenientes de outros. O receio que, pelas pressões 

exercidas, se pode transformar em medo, leva as pessoas a agirem com violência. Ao 

eliminar a causa de ansiedade ou do receio estar-se-á a suprimir o instinto de contra-ataque 

dos indivíduos. O aumento da divisão de tarefas obriga o líder a depender de outros, o que 

ocasiona, por vezes, violação da confiança. Esta questão pode ser evitada se as relações de 

trabalho forem construídas de forma clara e definida. 

A conflitualidade interfere no ritmo de trabalho de uma organização: gera mal entendidos 

que, pela degradação das relações pessoais, e consequentemente do ambiente de trabalho, 

impedem o envolvimento harmonioso do grupo na consecução das metas organizacionais, 

porque leva as pessoas a preocuparem-se demasiado com os interesses pessoais, relegando 

para segundo plano os interesses da organização. Este aspecto interfere na decisão do líder 

de delegar funções, pois para além da perda de controlo, se o clima da organização não lhe 

oferecer confiança, teme a possibilidade de ser suplantado. Este receio é frequentemente 

exagerado pelo facto do líder comparar as capacidades de execução do subordinado com as 

suas próprias (Bothwell, 1991). 

Ao estarem envolvidos num objectivo comum, os indivíduos cooperam. Para que um grupo 

se transforme em equipa há que definir objectivos que devem ser suportados por uma 

estrutura organizacional adequada. É possível, que antes de se formar uma equipa surjam 
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alguns problemas cuja causa e importância convém estabelecer para que sejam 

solucionados, e principalmente evitados. 

 

3.4.3 – A cooperação 

 

O termo cooperação é referido sempre que são discutidas as interacções profissionais nas 

escolas, apesar de existirem várias facetas para o termo.  

Colaborar, cooperar ou trabalho em equipa são conceitos que reenviam para a natureza de 

um trabalho em conjunto, entre duas ou mais pessoas, e que pressupõe a partilha de 

experiências, conhecimentos e saberes-fazer que podem resultar numa tomada de decisão 

colectiva ou numa acção cujo produto final leva os contributos de cada um dos seus 

membros.  

Friend & Cook (2000) consideram que a cooperação interpessoal é um estilo de interacção 

directa entre pelo menos dois sujeitos que, numa base voluntária, se envolvem na partilha 

de decisões, visando atingir um conjunto de objectivos comuns. Estes autores introduzem 

uma dimensão estética ligada à cooperação, equiparando-a a um estilo, na medida em que 

os sujeitos aquando de experiências de cooperação usam estilos ou abordagens de 

relacionamento interpessoal nas interacções que mantêm com os colegas de trabalho. Por 

exemplo, há pessoas que usam um estilo mais directivo, outras usam um estilo mais 

acomodado e facilitador à comunicação. Uma implicação directa desta análise é a que em 

virtude da cooperação ser um estilo, o simples facto dos sujeitos referirem que colaboraram 

não nos informa exactamente sobre o que estão a fazer. 

Existem três aspectos fundamentais para identificar a cooperação:  

• Primeiro, trata-se de um processo que se caracteriza por ser dinâmico, no qual a 

interacção tem um papel essencial;  

• Segundo, é baseada no voluntariado, isto é, à partida, a iniciativa de aderir a uma 

proposta de cooperação deve ser do sujeito;  

• Terceiro, implica a partilha de objectivos que são comuns aos membros da equipa. 

Em traços gerais, a cooperação pressupõe a participação activa de duas ou mais pessoas 

que, possuindo qualidades e atributos diferentes, assumem o compromisso de trabalhar em 

conjunto, com vista a alcançar objectivos discutidos e estabelecidos no seio de uma equipa. 

Num plano ideal, a participação em experiências de natureza cooperada deve ser 
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construída na base do voluntariado, com o objectivo de assegurar um compromisso de 

envolvimento natural neste processo (Friend & Cook, 2000). 

As interacções que acontecem no quadro de uma cooperação entre professores, devem ser 

igualmente baseadas no respeito mútuo pelas competências, pontos de vista, experiências e 

conhecimentos que cada um dos membros da equipa é portador. Na exacta medida em que 

os elementos da equipa se valorizam e respeitam entre si, a paridade emerge como traço 

dominante na caracterização das relações que os diferentes elementos do grupo de trabalho 

estabelecem entre si. 

Uma última variável cunha os relacionamentos que ocorrem dentro de uma equipa, essa 

variável prende-se com o suporte mútuo e vontade de partilhar informação, conhecimentos 

e responsabilidades. 

A cooperação, então, segundo Pugach & Johnson (1995), visa cumprir quatro papéis:  

• Papel de suporte – apoiar ou suportar os colegas que enfrentam dificuldades, ou 

seja, nos bons e nos maus momentos;  

• Papel facilitador – facilitar ou promover o desenvolvimento profissional dos 

colegas, cooperação entre pares; 

• Papel informativo – informar e partilhar experiências nas situações mais 

problemáticas; 

• Papel prescritivo – prescrever um conjunto de medidas a ser aplicadas por outros 

colegas que beneficiam de uma ajuda complementar. 

 

3.4.4 – A comunicação 

 

A comunicação é a chave para o sucesso de relacionamentos profissionais bem sucedidos. 

A capacidade de ouvir é particularmente importante quando se estabelecem relações de 

cooperação na escola. Esta é a capacidade que vai ajudar a clarificar e compreender as 

mensagens entre os elementos que mantém uma relação de cooperação. Esta só pode ser 

aprendida através da prática, uma vez que vai permitir o desenvolvimento do seu próprio 

estilo de comunicação, e uma forma que permita a compreensão de outros elementos 

(Friend & Cook, 2000). 

Por isso, parece essencial referir alguns aspectos mais relevantes do processo de 

comunicação. A comunicação envolve troca de informação entre um receptor e um 
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emissor. Contudo, este processo não é tão simples como aparenta. Além destes dois 

elementos, ainda é necessário um canal de comunicação e um ambiente por onde passa a 

informação transmitida. Isto significa que a mensagem que chega ao receptor tem de passar 

por um qualquer tipo de canal, utilizando o ambiente envolvente. Após a mensagem chegar 

ao receptor, este vai processá-la e interpretá-la, fornecendo um feedback ao emissor (que 

neste momento passa a receptor). Este, através do feedback vai perceber se a mensagem foi 

compreendida correctamente (Pugach & Johnson, 1995). 

Para que a comunicação seja eficaz, não basta a emissão de uma qualquer mensagem, é 

fundamentalmente a compreensão dessa mensagem, seja ela formal ou informal. A 

incompreensão da mesma, pode ser determinada por factores, quer de ordem contextual – o 

ambiente onde os interlocutores se encontram pode ser muito barulhento, por exemplo; 

quer de ordem pessoal – mesmo que os interlocutores utilizem as mesmas palavras estas 

podem ter significados diferentes para cada um.  

É importante utilizar estratégias para que a comunicação seja perceptível e eficaz. Quando 

alguém tem dificuldades em compreender uma mensagem, há que adoptar uma estratégia, 

como por exemplo, mudar a forma como a mensagem está a ser enviada. Repetir a frase 

que causou confusão, serve apenas para intensificá-la. Deste modo, a melhor estratégia é 

enviar a mensagem, usando outras palavras ou ênfases. Uma outra técnica é solicitar ao 

emissor para dizer a frase ou ideia de uma outra forma, porque o receptor está a ter 

dificuldades na sua compreensão. Isto obriga o receptor a pensar na ideia principal da sua 

mensagem e em outras palavras mais apropriadas à compreensão da mesma. 

Por último, há que referir a importância do contexto, onde a mensagem é apresentada. O 

ambiente pode influenciar o envio da mensagem, as distracções no ambiente podem ser 

intensas ou médias. Esta intensidade é proporcional ao seu impacto inibidor da 

comunicação. O ruído de fundo é um factor de distracção, mas outros também o são, como 

o sotaque, o tom de voz, as conversas paralelas, outras actividades a decorrer na mesma 

sala, a temperatura da mesma e a sua aparência. A forma como o emissor constrói e envia a 

mensagem, pode também ser fonte de distracção. Frases muito longas, estruturas 

complexas, ou se o emissor se expressar depressa demais, ou ainda se as palavras utilizadas 

são inapropriadas ao contexto. 

Deve-se, pois, ter o cuidado de reflectir e organizar as mensagens que se querem 

transmitir, observar a linguagem não verbal e utilizar uma linguagem clara devem ser 
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algumas das estratégias a adoptar para que não se perca a mensagem. E mesmo que num 

primeiro momento os sujeitos não consigam entender e ser entendidos, podem aprender a 

desenvolver algumas competências, como: parafrasear e sintetizar os conteúdos, repetir a 

mensagem, fornecer feedback, de modo a que as barreiras que se colocam à comunicação 

possam ser ultrapassadas. 

 

 

3.4.5 – Consequências do clima 

 

Cruzando a percepção da situação na organização com a imagem da mesma, podemos 

identificar alguns tipos de comportamentos. Segundo Neves (2002), se um individuo 

desenvolve uma imagem negativa da organização, tenderá a desenvolver comportamentos 

de exclusão, que poderão ir do absentismo ao abandono. Se pelo contrário, a imagem e a 

percepção são positivas, a tendência será de cooperação; se os indivíduos têm uma imagem 

positiva e uma percepção negativa, então na organização o clima é gerador de conflito. Se 

a imagem não é boa, mas a pessoa criou uma situação favorável, o individuo desenvolverá 

uma posição de expectativa, procurando que nada mude, fazendo somente o necessário. 
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4 - Metodologia  

 

4.1 – Objectivos do estudo 

 

Com este estudo, pretende-se conhecer as percepções dos coordenadores de departamento 

e de conselho de docentes sobre a forma como desempenham as suas funções de 

coordenação e supervisão das práticas profissionais, bem como contribuir para uma melhor 

compreensão do papel da supervisão e da liderança na construção do clima de escola. 

A razão da escolha do tema em estudo, decorre da convicção da importância da supervisão 

e do papel do supervisor no desenvolvimento qualitativo da organização escolar, sendo 

este visto como um líder ou facilitador de comunidades aprendentes no contexto de uma 

escola que, ao pensar-se, constrói o seu futuro e qualifica os seus membros (Alarcão, 

2002:233). Pretende-se, também compreender de que forma a liderança contribui para que 

a organização escolar tenha uma dinâmica própria, construindo o seu clima de escola, de 

forma a tornar as vivências profissionais mais gratificantes. 

 Desta forma, e tendo por referência as percepções dos inquiridos, as questões de partida, 

sobre as quais este trabalho pretende debruçar-se poder-se-ão formular nos seguintes 

termos: 

 

Os coordenadores de Departamento e de Conselho de Docentes desempenham as 

funções de supervisores? 

O estilo de liderança do Presidente do Conselho Executivo enquadra-se nos princípios 

e orientações da supervisão escolar? 

A liderança do Presidente do Conselho Executivo influencia o clima de escola? 

 

Estas questões constituíram o fio condutor da investigação. No sentido de procurar 

respostas para as mesmas, inventariaram-se um conjunto de objectivos divididos em gerais 

e específicos, que se pretendem atingir ao longo deste projecto. 
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Objectivos gerais: 

• Conhecer o modelo de organização escolar do Agrupamento; 

• Saber se os coordenadores de Departamento e de Conselho de Docentes 

desempenham funções de supervisão escolar; 

• Identificar a dimensão da supervisão nos processos de liderança do Presidente do 

Conselho Executivo do Agrupamento; 

• Conhecer o tipo de clima que caracteriza a organização escolar. 

 

Objectivos específicos: 

 

Identificar as características do modelo de organização escolar do Agrupamento; 

Verificar como é efectuada a supervisão das práticas profissionais pelos coordenadores de 

Departamento e de Conselho de Docentes;  

Identificar o estilo de liderança do Presidente do Conselho Executivo; 

Identificar as dimensões do clima que se vive no Agrupamento; 

Relacionar o estilo de liderança do Presidente do Conselho Executivo com o clima da 

organização escolar. 

 

 

 

4.2 - Opções metodológicas 

 

De entre uma diversidade de métodos de investigação, o estudo de caso é, para Sarmento 

(1997), o mais utilizado para o desenvolvimento de estudos organizacionais, mais 

especificamente nos estudos organizacionais da escola. 

Para Yin (2005), o estudo de caso é um tipo de investigação sobre um conjunto de 

acontecimentos sobre os quais o investigador tem pouco ou nenhum controlo, visando 

conhecer os seus como e porquê. Este autor considera que o estudo de caso é um modelo 

especialmente adequado a situações onde não é possível separar as variáveis do seu 

contexto. O que distingue o estudo de caso da “etnografia” ou da “teoria emergente” 

(grounded theory) é a exigência de um modelo teórico orientando a pesquisa de dados. 
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Com efeito, pelo conhecimento de determinada situação, o estudo de caso permite 

perspectivar o particular, podendo, por sua vez, abrir caminhos para algumas 

generalizações empíricas. Pardal & Correia (1995) referem que este método se torna, no 

entanto, um pouco limitativo para um processo de generalização, não deixando, contudo de 

ser um ponto de partida para outros estudos, desde que realizados com algum rigor. 

A metodologia adoptada neste estudo é de natureza quantitativa, tendo-se recorrido como 

método de recolha das informações ao inquérito por questionário. 

 

4.2.1 - O inquérito por questionário 

 

O questionário é tido como uma importante fonte de recolha de dados, permitindo segundo 

Ferreira (2003), objectivar a informação e conferir-lhe uma natureza quantitativa. 

Na opinião de Ghiglione e Matalon (2005), quando se recorre a este instrumento de recolha 

dos dados, interessa ter a possibilidade de retirar conclusões acerca do que os inquiridos 

dizem.  

Os questionários são instrumentos de recolha de dados que, para Gil (1995: 194), 

constituem uma técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado 

de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objectivo o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc..  

É uma metodologia indicada quando se pretende ter como informantes um conjunto 

numeroso de pessoas e as condicionantes de tempo inviabilizam a entrevista. As questões 

propostas num questionário podem ser de dois tipos: fechadas ou abertas. Nas questões 

fechadas, onde são dadas opções reduzidas de resposta, existe o perigo das perguntas 

imporem ao informante uma estrutura que não é a sua, para além de poderem estimular a 

produção de respostas decorrentes das hipóteses previstas. No entanto, este tipo de 

questões permite uma mais fácil análise das respostas apontadas, podendo muitas vezes 

levar a um tratamento quantitativo. As perguntas abertas são de resposta mais pessoal, mas 

de maior dificuldade no tratamento, além disso existe uma grande tendência para a “não 

resposta” quando se trata de apresentar sugestões ou opiniões, é ainda de referir que existe 

sempre a possibilidade de ocorrência de um efeito de atracção relativamente à opção mais 

desejada socialmente (Ghiglione & Matalon, 2005; Bogdan & Biklen, 1994). Muitas vezes, 
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nos questionários, opta-se por uma forma pré-formada em que é estabelecido um 

compromisso entre estes dois tipos de questões (Lessard-Hébert, 2005).  

Por outro lado, a aplicação deste tipo de instrumentos oferece a possibilidade de inquirir 

muitas pessoas ao mesmo tempo, garantindo o anonimato aos inquiridos e presta-se a uma 

utilização pedagógica pelo carácter muito preciso e formal da sua construção e da sua 

aplicação prática (Quivy & Campenhoudt, 1998:186). 

         

4.2.2 - A elaboração do questionário 

 

Na elaboração do questionário procurou respeitar-se o conselho de Lima (1995: 44), 

segundo o qual, o tempo gasto no planeamento é tempo ganho nas fases finais em que se 

apuram e se expõem os resultados. 

Na sua construção privilegiou-se o recurso a questões fechadas, tendo o cuidado de o seu 

número não ser excessivo e de as instruções de resposta serem o mais claras e precisas8, 

assim como se tentou que as mesmas fossem compreensíveis para os inquiridos. A 

elaboração das questões não se prende apenas com a forma das mesmas mas também com 

a linguagem que é usada na sua formulação (Carmo & Ferreira, 1998). Nesta perspectiva, 

procurou-se que a linguagem se adequasse às características da população a quem se 

destinava, os professores e os educadores, (pois poderá existir diferença entre a linguagem 

“comum” e a linguagem utilizada por quem elabora um trabalho científico/teórico), sendo 

clara, breve e simples evitando-se, tanto quanto possível, redundâncias, ambiguidades, 

palavras com múltiplos significados, de modo a que as questões tivessem o mesmo 

significado para todos os inquiridos, pretendeu-se que fossem banidas proposições na 

negativa e não fossem formulados juízos de valor. 

Na construção deste questionário foi inserida uma e só uma questão aberta que num 

número elevado de casos ficou sem resposta e mesmo naqueles em que os inquiridos 

manifestaram a sua opinião, fizeram-no de uma forma breve e sucinta. De acordo com 

                                                 
8 Assinale com que frequência, na sua opinião, se verificam as afirmações que se seguem, fazendo uma cruz (X) por 

cima do número correspondente, de acordo com a escala seguinte: 

 

1 2 3 4 

nunca algumas vezes bastantes vezes sempre 
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Ghiglione & Matalon (2005:117), as respostas a uma questão aberta, que se sucede a uma 

longa série de questões fechadas, são geralmente muito pobres, quer porque, por um lado, 

as pessoas se habituaram a dar respostas curtas, ou, por outro, a ordenar ou a escrever 

sobre um material já pronto. 

Estes autores consideram que a introdução de questões abertas, intercalando um conjunto 

de questões fechadas, tem a vantagem de tornar o preenchimento do questionário menos 

monótona. 

De facto, a decisão entre questões abertas e questões fechadas não é pacífica. Se, por um 

lado, as questões fechadas limitam as possibilidades de resposta, como que “obrigando” o 

inquirido a ajustar a sua opinião a uma das alternativas que lhe são proporcionadas, 

condicionando a sua resposta, por outro lado, as questões abertas podem levar o inquirido, 

por comodismo, a não responder ou a dar uma resposta sem ponderar adequadamente 

outras alternativas. 

Como qualquer uma das opções apresenta vantagens e inconvenientes, decidiu-se por 

colocar apenas uma questão de resposta aberta, como já se referiu anteriormente. 

Houve, também, um cuidado especial na vertente da apresentação gráfica e no formato do 

questionário. Uma aparência descuidada pode levar ao não preenchimento. Assim, e 

segundo Bell (2004) procurou-se que o questionário contivesse instruções de forma clara, 

tivesse perguntas/afirmações colocadas em tabelas, quadrados para resposta e que as 

perguntas/afirmações tivessem uma ordenação lógica de acordo com o assunto que se 

estava a abordar. 

A testagem do questionário é essencial para garantir a sua aplicabilidade no terreno e 

avaliar se está de acordo com os objectivos inicialmente formulados pelo investigador 

(Carmo & Ferreira, 1998:145). Este procedimento permite averiguar se as perguntas são 

adequadas, relevantes e suficientes para a informação pretendida, se são compreendidas 

pelo inquirido da forma prevista pelo investigador. 

Após a elaboração provisória do questionário, este foi submetido a um “pré-teste” numa 

pequena amostra constituída por quatro professores de outros agrupamentos de escolas. 

Foram realizados alguns ajustes de pormenor, que tinham que ver com o entendimento de 

algumas das questões. 
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 4.2.2.1 - A organização genérica do questionário  

 

O modo como foi estruturado o questionário está relacionada com as características das 

várias dimensões de cada uma das partes do mesmo. Assim, dada a natureza das questões, 

foram constituídas duas partes fundamentais na organização do questionário: a primeira 

parte corresponde ao conjunto de sete questões que contempla alguns dados pessoais e 

profissionais dos inquiridos; a segunda parte do questionário diz respeito às opiniões dos 

docentes e encontra-se subdividida em três blocos: supervisão das práticas profissionais 

(Bloco A), liderança na organização escolar (Bloco B) e o clima de escola (Bloco C). 

  

4.2.3 - Aplicação do questionário 

 

Em Janeiro de 2007 solicitou-se, por escrito (anexo 1), ao Presidente do Conselho 

Executivo do Agrupamento de Escolas em análise, autorização para efectuar o estudo, 

autorização essa que foi concedida. Por razões várias, só foi possível aplicar o questionário 

(Anexo 2) em Fevereiro de 2008. Foi efectuada uma visita à Escola-sede do Agrupamento 

para se entregarem os questionários. Conversou-se com dois dos vice-presidentes do 

Conselho Executivo sobre a melhor forma de se efectuar a entrega dos mesmos a todos os 

docentes para posterior preenchimento e solicitou-se a colaboração do Conselho Executivo 

para que efectuasse, também, o preenchimento do mesmo. Ficou acordado que os 

coordenadores de departamento e coordenadores de docentes distribuiriam o questionário 

por todos os docentes e que a recolha dos mesmos se efectuaria através de colocação destes 

numa caixa (identificada para o efeito) colocada na sala dos professores. O prazo dado para 

o preenchimento e entrega dos referidos questionários foi de um mês, com uma 

prorrogação de mais duas semanas. Foram distribuídos cento e oito questionários, 

correspondentes à totalidade de docentes em exercício de funções. Foram devolvidos 

oitenta e cinco questionários respondidos, o que equivale a uma taxa de retorno de 78,7 %. 
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4.3 - O tratamento da informação 

 

 4.3.1 – Análise das perguntas fechadas do questionário 

 

Relativamente à análise de dados é fundamental que esta seja rigorosa e, como estamos 

perante um estudo de tipo quantitativo, dever-se-á proceder de forma a tornar a análise 

conceptualmente manipulável, bem como mecanicamente praticável. É, então, 

imprescindível proceder às necessárias operações de tratamento e análise de dados de 

acordo com o modelo previamente construído – a análise estatística. Segundo Quivy & 

Campenhoudt (1998), os dados recolhidos por um inquérito por questionário, em que um 

elevado número de respostas são pré-codificadas (quando o questionário é aplicado já deve 

ter havido um trabalho de pré codificação, embora só após a recolha dos dados seja 

possível a codificação final) não têm significado em si mesmas (Anexo 3). Só podem, 

portanto ser úteis no âmbito de um tratamento quantitativo que permita comparar as 

respostas globais de diferentes categorias e analisar as correlações entre variáveis. Para o 

tratamento estatístico da informação recolhida utilizou-se uma base de dados onde foram 

introduzidos os dados para um programa de cálculo estatístico (Statistical Package for the 

Social Science – SPSS).  

O tratamento estatístico a que se recorreu é muito simples, resultando, basicamente, na 

elaboração de tabelas de frequências (frequência absoluta e relativa – percentagem). Fez-se 

o cruzamento de algumas variáveis, tais como: o ciclo que os docentes leccionavam e os 

dados de opinião emitidos. 

           

4.3.2– Análise da pergunta aberta do questionário 

 

A técnica que se pretende utilizar para o estudo da questão aberta do questionário é a 

análise de conteúdo.  

De acordo com a definição de Bardin (2004:42), a análise de conteúdo não é tanto uma 

técnica mas sim um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
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indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos 

às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

À medida que se iam transcrevendo as respostas verificou-se que existiam muitas iguais ou 

semelhantes, como se pode constatar na transcrição de todas elas (Anexo 4). Atendendo a 

que as respostas, na sua maioria eram sucintas, no processo de categorização, o primeiro 

passo foi efectuar a leitura flutuante (Bardin, 2004) para a apreensão dos aspectos gerais do 

conteúdo, seguidamente procedeu-se à definição de categorias onde posteriormente se 

enquadrariam as unidades de registo. Quanto à unidade de registo (necessária para a 

categorização), optou-se por recortar núcleos de sentido que se prendiam com os 

objectivos da análise. Estes núcleos semânticos nem sempre mostram a mesma estrutura. 

São formados, por vezes, por uma, duas ou três palavras carregadas de sentido, mas 

apresentam-se, sobretudo, sob a forma de frases e algumas vezes de parágrafos (Anexo 5).  

 

 

4.4 - O Agrupamento de Escolas onde foi realizado o estudo 

 

 

O estudo foi realizado num Agrupamento de Escolas, constituído por dez estabelecimentos 

de educação pré-escolar, dezassete estabelecimentos de educação do primeiro ciclo do 

ensino básico e por uma Escola Básica Integrada do 1º, 2º e 3º Ciclos do ensino básico que 

funciona como a Escola-Sede do Agrupamento, distribuídos por 5 freguesias, onde 

trabalham cento e oito docentes. 

A freguesia onde se situa a Escola Sede é servida por alguns eixos rodoviários de reduzida 

importância, dos quais o principal é a estrada municipal que permite ligação à Estrada 

Nacional nº 1 

O Agrupamento de Escolas é homologado em Maio de 1999, a sua constituição surge com 

a intenção de desenvolver as dinâmicas locais integradoras dos recursos disponíveis, 

reforçar e potenciar as articulações entre a educação pré-escolar e os ciclos do ensino 

básico, como estratégia orientada para a melhoria da qualidade de educação, respeitando, 

no entanto, a especificidade de cada um dos estabelecimentos de ensino envolvidos e dos 

seus projectos. 
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Prioritariamente pretende: 

- Favorecer a realização de um percurso escolar sequencial e articulado; 

- Reflectir experiências desenvolvidas pelos estabelecimentos de ensino do Agrupamento; 

- Superar situações de isolamento. 

Neste contexto, e de acordo com o Projecto Educativo, o Agrupamento enquanto centro 

das políticas educativas propõe-se construir a sua autonomia a partir da comunidade em 

que está inserido, da realidade social, dos seus problemas e potencialidades, no sentido de 

gerir eficazmente os recursos educativos de forma consistente com o seu Projecto 

Educativo. 

Neste sentido, o Projecto Educativo, as metodologias e estratégias de intervenção terão 

sempre em linha de conta as características próprias da região, das instituições e da 

vivência familiar dos alunos e o Agrupamento - na expectativa de aproximar todos os 

estabelecimentos de ensino, na procura de ultrapassar o isolamento dos diferentes agentes 

educativos, tanto inter como intra-escolas; na promoção da qualidade da educação através 

da rentabilização dos recursos existentes, da definição e assunção das diferenças locais, de 

forma a dar respostas dirigidas às reais necessidades presentes e futuras na procura de 

inovação pedagógica, tornando mais eficaz e motivador o processo de ensino - 

aprendizagem; na intenção de fazer emergir a Escola como opção de formação e promoção 

ao alcance de todos e como pólo de difusão cultural e na incentivação à formação de uma 

verdadeira Comunidade Educativa Local - desenvolverá para além dos planos curriculares 

determinados superiormente, um conjunto de actividades de complemento curricular a 

propor e a decidir pelos estabelecimentos de ensino, conjuntamente e em 

complementaridade. 

Quase todas as freguesias do distrito onde se localiza o Agrupamento de Escolas se viram a 

braços com a emigração e um forte desenraizamento social por volta dos anos 60 e 70, 

ficando o tecido social reduzido na sua população mais jovem, só prevalecendo as pessoas 

mais idosas. As consequências da ida para o estrangeiro foram bastante significativas dado 

que quase todos os filhos dos emigrantes nascidos lá fora por lá ficaram, originando a 

diminuição da população escolar. Os que voltaram trouxeram naturalmente outros hábitos, 

outros costumes com todas as repercussões positivas e negativas daí advindas. As crianças 

e os jovens locais, apesar de serem provenientes de um meio socio-económico saudável, 

não dispõem, nas freguesias, de espaços vocacionados para a ocupação dos tempos livres e 
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culturalmente vivem sem apoios do meio familiar. 

Actualmente nas freguesias que o Agrupamento abrange já existe um avultado número de 

colectividades / instituições. 
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5- Apresentação e análise dos resultados 

 

Conhecida a metodologia utilizada no presente estudo, neste capítulo procede-se à 

apresentação, descrição e análise dos resultados provenientes dos procedimentos de 

recolha de dados desenvolvidos na pesquisa, de acordo com os objectivos anteriormente 

enunciados. O presente capítulo estrutura-se, assim, em duas partes, a primeira parte diz 

respeito à apresentação e análise dos resultados dos questionários; a segunda parte às 

conclusões. 

A análise de dados, segundo Bogdan & Biklen (1994: 205), envolve o trabalho com os 

dados, a sua organização, divisão em unidades manipuláveis, síntese, procura de padrões, 

descoberta dos aspectos importantes e do que deve ser aprendido e a decisão sobre o que 

vai ser transmitido aos outros. 

O questionário foi aplicado, como referido anteriormente à totalidade dos docentes em 

exercício de funções lectivas, no Agrupamento de Escolas, num total de cento e oito 

docentes, em Fevereiro de 2008. Conforme também já foi referido, responderam ao mesmo 

oitenta e cinco professores dos diversos graus de ensino (pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclo do 

ensino básico e ensino especial). Esse número de respostas equivale a uma taxa de retorno 

de 78,7%. 

 

 

5.1 - Análise dos dados pessoais dos inquiridos 

 

 Começa-se por analisar os dados pessoais e profissionais dos inquiridos. 

 

6 7,1 7,1 7,1

59 69,4 69,4 76,5

20 23,5 23,5 100,0

85 100,0 100,0

Menos de 30 anos

De 30 a 45 anos

Mais de 45 anos

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 1 – Idade dos docentes 
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Verifica-se que a maior parte dos docentes, 69,4%, se encontra dentro da faixa etária dos 

30 a 45 anos.  

Pode-se considerar que os docentes que compõem o Agrupamento são relativamente 

jovens, o que pode levar a uma maior vontade de inovar e melhorar as suas práticas 

pedagógicas.  

 

10 11,8 11,8 11,8

31 36,5 36,5 48,2

30 35,3 35,3 83,5

14 16,5 16,5 100,0

85 100,0 100,0

Mais de 25 anos

De 15 a 25 anos

De 10 a 15 anos

Menos de 10 anos

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 2 – Anos de serviço 

 

Quanto ao número de anos de serviço verifica-se que só dez docentes, 11,8%, têm mais de 

vinte e cinco anos de serviço, sendo que a grande maioria tem entre dez a quinze anos, 

35,3%, e quinze a vinte cinco anos de serviço, 36,5%, sendo que os professores com menos 

de dez anos, correspondem a 16,5%. 

Verifica-se que os docentes, apesar de serem relativamente jovens, já possuem experiência 

profissional, o que pressupõe que exista um maior conhecimento quer pedagógico quer dos 

currículos. 

 

10 11,8 11,8 11,8

27 31,8 31,8 43,5

16 18,8 18,8 62,4

22 25,9 25,9 88,2

10 11,8 11,8 100,0

85 100,0 100,0

Pré-Escolar

1º C.E.B.

2º C.E.B.

3º C.E.B

Ensino Especial

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 3 – �ível de ensino que lecciona 

 

Apesar de leccionarem neste Agrupamento de Escolas cento e oito professores e de lhes ter 

sido distribuído o questionário, apenas responderam oitenta e cinco, como já foi referido. 

Dos professores e educadores que responderam 11,8% são educadores de infância, 31,8% 
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são professores do 1.ºciclo, 18,8% são professores do 2.º ciclo, 25,9% são professores do 

3.º ciclo e 11,8% são professores do ensino especial.  

 

1 2 1 1 1 3 1 10

1,2% 2,4% 1,2% 1,2% 1,2% 3,5% 1,2% 11,8%

5 10 4 3 1 1 1 2 27

5,9% 11,8% 4,7% 3,5% 1,2% 1,2% 1,2% 2,4% 31,8%

2 7 1 1 3 1 1 16

2,4% 8,2% 1,2% 1,2% 3,5% 1,2% 1,2% 18,8%

3 12 1 3 1 2 22

3,5% 14,1% 1,2% 3,5% 1,2% 2,4% 25,9%

3 3 1 1 2 10

3,5% 3,5% 1,2% 1,2% 2,4% 11,8%

14 34 7 8 5 2 2 5 8 85

16,5% 40,0% 8,2% 9,4% 5,9% 2,4% 2,4% 5,9% 9,4% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Pré-Escolar

1º C.E.B.

2º C.E.B.

3º C.E.B

Ensino Especial

5-Nível de

ensino que

lecciona

Total

1ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos

3-Número de anos de permanência neste Agrupamento de Escolas

Total

 

Quadro 4 – �ível de ensino que lecciona e nº de anos de permanência no 

Agrupamento 

 Para uma melhor compreensão deste item é necessário referir que o Agrupamento de 

Escolas onde foi realizado o estudo tem nove anos de existência. 

Regista-se que apenas oito professores, 9,4%, se encontram a leccionar no Agrupamento 

desde o início do mesmo, distribuídos por todos os ciclos de ensino, com um docente, no 

pré-escolar e no segundo ciclo, correspondente a 1,2% respectivamente; o primeiro e 

terceiro ciclos e o ensino especial com dois professores cada um, correspondendo a 2,4% 

respectivamente.  

A maioria dos docentes que responderam ao questionário encontra-se a leccionar no 

Agrupamento há apenas dois anos, 40% dos docentes. 
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2 4 4 10

2,4% 4,7% 4,7% 11,8%

4 3 17 3 27

4,7% 3,5% 20,0% 3,5% 31,8%

2 7 3 4 16

2,4% 8,2% 3,5% 4,7% 18,8%

1 14 6 1 22

1,2% 16,5% 7,1% 1,2% 25,9%

1 4 4 1 10

1,2% 4,7% 4,7% 1,2% 11,8%

10 32 34 9 85

11,8% 37,6% 40,0% 10,6% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Pré-Escolar

1º C.E.B.

2º C.E.B.

3º C.E.B

Ensino Especial

5-Nível de

ensino que

lecciona

Total

Professor

Titular

Professor

Q.E.

Professor

Q.Z.P.

Professor

Contratado

4-Situação Profissional:

Total

 

Quadro 5 – �ível de ensino e situação profissional 

Relativamente à situação profissional, só 11,8% são professores titulares. Desses, 4,7% são 

professores do 1.º ciclo, 2,4% são educadores de infância e docentes do 2º ciclo e 1,2% são 

docentes do 3º ciclo e do ensino especial. 

 Verifica-se que existem 37,6% professores pertencentes ao quadro de escola, é de destacar 

que 16,5% desses docentes são do 3.º ciclo. 40% dos docentes pertencem ao quadro de 

zona pedagógica, sendo 20% destes, professores do 1.º ciclo. 

Realça-se que só 10,6% dos professores são contratados, não existindo ou não tendo 

respondido ao questionário, nenhum educador de infância contratado.  

 

60 70,6 70,6 70,6

25 29,4 29,4 100,0

85 100,0 100,0

Não

Sim

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 6 - Formação especializada 

 

Em relação a esta pergunta podemos observar que 29,4% dos respondentes afirma possuir 

uma especialização.  
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9 1 10

10,6% 1,2% 11,8%

18 9 27

21,2% 10,6% 31,8%

15 1 16

17,6% 1,2% 18,8%

17 5 22

20,0% 5,9% 25,9%

1 9 10

1,2% 10,6% 11,8%

60 25 85

70,6% 29,4% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Pré-Escolar

1º C.E.B.

2º C.E.B.

3º C.E.B

Ensino Especial

5-Nível de

ensino que

lecciona

Total

Não Sim

6-Formação

especializada?

Total

 

Quadro 7 - �ível de ensino e formação especializada 

 

Por ciclo de ensino verificamos que tanto no pré-escolar como no 2º ciclo existem 1,2%  

docentes com formação especializada, no 3º ciclo e no 1º ciclo há 5,9% e no ensino 

especial existem 10,6% de professores com formação especializada.  

No pré-escolar o educador de infância é especializado em Comunicação Educacional e 

Gestão da Informação; no 1º ciclo: dois docentes são especializados em Língua 

Portuguesa, um docente é especializado em Organização e Desenvolvimento Curricular, 

dois docentes são especializados em Estudo do Meio, um docente é especializado em 

Expressões, um docente é especializado em Comunicação e Linguagem e dois docentes 

são especializados em Formação Pessoal e Social; no 2º ciclo um professor é especializado 

em Organização e Gestão de Escolar; no 3º ciclo: um professor é especializado em 

Literatura Afro-Americana, outro em Literatura Latino Medieval, outro em Didáctica das 

Línguas, existe ainda um docente com uma pós-graduação sem domínio especificado, 

assim como um professor com um mestrado não especificando em que área; no ensino 

especial existem cinco docentes especializados em educação especial, três docentes 

especializados no domínio cognitivo/motor, e um docente com uma pós-graduação em 

Tecnologias da Informação e Comunicação. 

Pelos dados obtidos podemos inferir que o nível de ensino onde há mais professores 

especializados é no ensino especial, pois só os docentes especializados em ensino especial 

ou áreas afins, podem concorrer a um lugar dentro do quadro do ensino especial, quando já 



Supervisão e Liderança na Organização Escolar: que papel na construção do clima de escola 

 
  

     104 

não existem mais docentes com essa especialização por colocar é que outros professores 

podem leccionar este tipo/nível de ensino. 

 

36 42,4 42,4 42,4

49 57,6 57,6 100,0

85 100,0 100,0

Sim

Não

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 8 – Exercício de cargos 

 

Como se pode verificar no quadro 8, 42,4% dos docentes já exerceram cargos.  

Se olharmos para o quadro 7, observamos que os docentes que mais cargos exerceram são 

os professores do 3.º ciclo com 20% de cargos exercidos e os professores do 2.º ciclo com 

14,1% de cargos exercidos.  

4 6 10

4,7% 7,1% 11,8%

2 25 27

2,4% 29,4% 31,8%

12 4 16

14,1% 4,7% 18,8%

17 5 22

20,0% 5,9% 25,9%

1 9 10

1,2% 10,6% 11,8%

36 49 85

42,4% 57,6% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Pré-Escolar

1º C.E.B.

2º C.E.B.

3º C.E.B

Ensino Especial

5-Nível de

ensino que

lecciona

Total

Sim Não

7-Exercícios de cargos

neste Agrupamento de

Escolas?

Total

 

Quadro 9 – �ível de ensino e exercício de cargos. 

 

Comparando o número de cargos exercidos quer pelos docentes do pré-escolar, quer pelos 

docentes do 1.º ciclo, quer pelos docentes do ensino especial podemos inferir que estes 

exercem muito menos cargos do que os professores do 2.º e 3.º ciclos, o que poderá ser 

explicado pelo facto da grande maioria dos cargos exercidos por estes professores ser o de 

director de turma, como se pode divisar no quadro 10, cargo que não existe no pré-escolar, 

no 1º ciclo e no ensino especial. 



Supervisão e Liderança na Organização Escolar: que papel na construção do clima de escola 

 
  

     105 

 

10 10

11,8% 11,8%

27 27

31,8% 31,8%

6 6 2 1 1 16

7,1% 7,1% 2,4% 1,2% 1,2% 18,8%

12 4 4 1 1 22

14,1% 4,7% 4,7% 1,2% 1,2% 25,9%

10 10

11,8% 11,8%

65 10 6 2 2 85

76,5% 11,8% 7,1% 2,4% 2,4% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Pré-Escolar

1º C.E.B.

2º C.E.B.

3º C.E.B

Ensino Especial

5-Nível de

ensino que

lecciona

Total

Não 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos

Director de Turma

Total

 

Quadro 10 – �ível de ensino e exercício do cargo de director de turma 

 

Os restantes tipo de cargos exercidos pelos respondentes foram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 11 - Cargos exercidos pelos docentes 

 

Cargo: Frequency Percent 

Membro da Assembleia de Escola 3 3,6% 

Membro do Conselho Executivo  3 3,6% 

Membro do Conselho Pedagógico 9 10,7% 

Coordenador de Departamentos Curriculares 2.º e 3.º ciclos 3 3,6% 

Coordenador de Subdepartamento 10 11,8% 

Coordenador do Conselho de Docentes  3 3,6% 

Coordenador do 1.º C.E.B. 1 1,2% 

Coordenador da Educação Pré-escolar 2 2,4% 

Director de Turma 20 23,7% 

Coordenador do Conselho dos Directores de Turma (2.º e 3.º 

ciclos) 
2 2,4% 

Coordenador dos Serviços Especializados de Apoio Educativo 0 0% 

Coordenador de Projectos 1 1,2% 
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5.2 - Análise dos dados de opinião 

 

5.2.1 - Supervisão das Práticas Profissionais 

 

Neste ponto analisam-se os dados referentes às respostas dadas pelos respondentes aos 

questionários no que respeita à supervisão das práticas profissionais realizada pelos 

coordenadores de Departamento e de Conselho de Docentes. 

 

20 23,5 23,5 23,5

38 44,7 44,7 68,2

27 31,8 31,8 100,0

85 100,0 100,0

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 12 – A1 - Os coordenadores certificam-se que as práticas dos professores 

estão em conformidade com os objectivos definidos no Projecto Educativo 

 

Relativamente à questão A1, os coordenadores certificam-se que as práticas dos 

professores estão em conformidade com os objectivos definidos no Projecto Educativo, 

31,8% dos docentes assinalaram a resposta sempre, 44,7% bastantes vezes, e 23,5% 

algumas vezes.  

Pelas respostas dos inquiridos pode-se deduzir que os coordenadores, quer de 

departamento quer de docentes, não só conhecem o Projecto Educativo do Agrupamento 

como intervêm no sentido de garantir que as práticas dos professores e educadores estão 

em conformidade com o mesmo.  
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1 4 5 10

1,2% 4,7% 5,9% 11,8%

3 10 14 27

3,5% 11,8% 16,5% 31,8%

5 11 16

5,9% 12,9% 18,8%

7 7 8 22

8,2% 8,2% 9,4% 25,9%

4 6 10

4,7% 7,1% 11,8%

20 38 27 85

23,5% 44,7% 31,8% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Pré-Escolar

1º C.E.B.

2º C.E.B.

3º C.E.B

Ensino Especial

5-Nível de

ensino que

lecciona

Total

algumas

vezes

bastantes

vezes sempre

A1-Os coordenadores certificam-se

que as práticas dos professores

estão em conformidade com os

objectivos definidos no Projecto

Educativo

Total

 

Quadro 13 – �ível de ensino e os coordenadores certificam-se que as práticas dos 

professores estão em conformidade com os objectivos definidos no Projecto Educativo 

 

Se observarmos os dados por nível de ensino verificamos que essa prática é comum a todos 

os níveis de ensino o que confirma a percepção anterior quanto ao conhecimento do 

Projecto Educativo e à existência de uma monitorização por parte dos coordenadores quer 

de Departamento quer de Conselho de Docentes das práticas dos professores.  

 

2 2,4 2,4 2,4

12 14,1 14,1 16,5

51 60,0 60,0 76,5

20 23,5 23,5 100,0

85 100,0 100,0

nunca

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 14 – A2 -  São elaborados projectos e programas curriculares nas reuniões de 

coordenação 

 

 

Nesta questão, A2, solicita-se aos docentes que respondam se são elaborados projectos e 

programas curriculares nas reuniões de coordenação. Os inquiridos consideram que são 
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sempre elaborados projectos e programas nas reuniões de coordenação, 23,5%, são 

elaborados bastantes vezes, 60%, são elaborados algumas vezes, 14,1% e nunca, 2,4%. 

No entanto se observarmos os dados por ciclo de ensino, quadro 15, verificamos que  

 

 

5 5 10

5,9% 5,9% 11,8%

16 11 27

18,8% 12,9% 31,8%

4 12 16

4,7% 14,1% 18,8%

1 5 13 3 22

1,2% 5,9% 15,3% 3,5% 25,9%

1 3 5 1 10

1,2% 3,5% 5,9% 1,2% 11,8%

2 12 51 20 85

2,4% 14,1% 60,0% 23,5% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Pré-Escolar

1º C.E.B.

2º C.E.B.

3º C.E.B

Ensino Especial

5-Nível de

ensino que

lecciona

Total

nunca

algumas

vezes

bastantes

vezes sempre

A2-São elaborados projectos e programas

curriculares nas reuniões de coordenação

Total

 

Quadro 15 – �ível de ensino e elaboração de projectos e programas curriculares nas 

reuniões de coordenação 

 

não existem inquiridos a seleccionarem a opção sempre, no segundo ciclo, assim como 

verificamos que é no ensino pré-escolar, no primeiro ciclo e 3º ciclo que existem o maior 

número de respostas na opção sempre e bastantes vezes. 

Podemos inferir que nos níveis de ensino acima referenciados, quer os coordenadores de 

Departamento quer os coordenadores de Conselho de Docentes dinamizam as suas 

reuniões de forma a que os projectos e programas curriculares tenham a colaboração de 

todos enriquecendo desse modo os mesmos. Em geral, quando os docentes são envolvidos 

na elaboração de projectos e programas curriculares, torna-se mais aliciante e motivador o 

cumprimento dos mesmos, o que por sua vez traz benefícios para o Agrupamento 

tornando-o mais dinâmico.  
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4 4,7 4,7 4,7

11 12,9 12,9 17,6

43 50,6 50,6 68,2

27 31,8 31,8 100,0

85 100,0 100,0

nunca

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 16 – A3 -  Os coordenadores incentivam e promovem a reflexão sobre as 

práticas pedagógicas com vista a uma melhoria das mesmas 

 

Em resposta à questão A3, os coordenadores incentivam e promovem a reflexão sobre as 

práticas pedagógicas com vista a uma melhoria das mesmas, os docentes afirmam que 

sempre, 31,8%, bastantes vezes, 50,6%, algumas vezes, 12,9% e nunca, 4,7%. 

Quando observamos as respostas dos inquiridos por ciclo de ensino, quadro 17,  

5 5 10

5,9% 5,9% 11,8%

15 12 27

17,6% 14,1% 31,8%

1 5 10 16

1,2% 5,9% 11,8% 18,8%

3 3 9 7 22

3,5% 3,5% 10,6% 8,2% 25,9%

3 4 3 10

3,5% 4,7% 3,5% 11,8%

4 11 43 27 85

4,7% 12,9% 50,6% 31,8% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Pré-Escolar

1º C.E.B.

2º C.E.B.

3º C.E.B

Ensino Especial

5-Nível de

ensino que

lecciona

Total

nunca

algumas

vezes

bastantes

vezes sempre

A3-Os coordenadores incentivam e promovem a

reflexão sobre as práticas pedagógicas com vista a

uma melhoria das mesmas

Total

 

Quadro 17 – �ível de ensino e os coordenadores incentivam e promovem a reflexão 

sobre as práticas pedagógicas com vista a uma melhoria das mesmas 

 

verificamos que os docentes do segundo ciclo não assinalam a opção sempre, enquanto que 

nos restantes níveis de ensino os docentes assinalam maioritariamente que é incentivada e 

promovida a reflexão sobre as práticas pedagógicas. 

Poder-se-á levantar a questão de os resultados de 7,2% e 7% respeitantes à resposta nunca 

e algumas vezes, especificamente do 2º e 3º ciclos, se deverem ao facto de esses 

departamentos integrarem professores de diferentes áreas curriculares, o que dificulta a 

reflexão conjunta. 
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2 2,4 2,4 2,4

6 7,1 7,1 9,4

40 47,1 47,1 56,5

37 43,5 43,5 100,0

85 100,0 100,0

nunca

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 18 – A4 -  Os coordenadores promovem um clima de diálogo aberto e franco 

entre os professores 

 

Relativamente à questão A4, os coordenadores promovem um clima de diálogo aberto e 

franco entre os professores, 43,5% dos inquiridos assinalaram a opção sempre, 47,1%, 

bastantes vezes, 7,1% algumas vezes e 2,4%, nunca,  

No entanto se observarmos o quadro 19 verificamos que, 2,4% dos docentes do terceiro 

ciclo mencionaram que nunca é promovido um clima de diálogo, e 3,5% dos do 2º ciclo e 

3º ciclo que só algumas vezes se promove o clima de diálogo. Já no pré-escolar, 1º ciclo e 

ensino especial as respostas incidem nas opções bastantes vezes e sempre, não se 

verificando respostas na opção nunca e algumas vezes. 

5 5 10

5,9% 5,9% 11,8%

12 15 27

14,1% 17,6% 31,8%

3 7 6 16

3,5% 8,2% 7,1% 18,8%

2 3 11 6 22

2,4% 3,5% 12,9% 7,1% 25,9%

5 5 10

5,9% 5,9% 11,8%

2 6 40 37 85

2,4% 7,1% 47,1% 43,5% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Pré-Escolar

1º C.E.B.

2º C.E.B.

3º C.E.B

Ensino Especial

5-Nível de

ensino que

lecciona

Total

nunca

algumas

vezes

bastantes

vezes sempre

A4-Os coordenadores promovem um clima de

diálogo aberto e franco entre os professores

Total

 

Quadro 19 – �ível de ensino e promoção de um clima de diálogo aberto e franco entre 

os professores 

 

Das respostas dos professores respondentes deduz-se que, na generalidade, é promovido 

um clima favorável ao diálogo entre os professores. Parece importante realçar estes dados, 
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tendo em consideração a importância do clima de abertura ao diálogo no processo 

supervisivo.  

 

 

73 85,9 85,9 85,9

6 7,1 7,1 92,9

5 5,9 5,9 98,8

1 1,2 1,2 100,0

85 100,0 100,0

nunca

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 20 – A5 Os coordenadores observam aulas dos professores e reflectem com 

eles sobre as mesmas 

 

Na questão A5, os coordenadores observam aulas dos professores e reflectem com eles 

sobre as mesmas, a grande maioria dos respondentes respondeu nunca, 85,9%, havendo 

apenas alguns docentes que responderam algumas vezes, 7,1%, bastantes vezes, 5,9% e 

sempre, 1,2%. 

 

7 1 1 1 10

8,2% 1,2% 1,2% 1,2% 11,8%

25 1 1 27

29,4% 1,2% 1,2% 31,8%

15 1 16

17,6% 1,2% 18,8%

20 1 1 22

23,5% 1,2% 1,2% 25,9%

6 2 2 10

7,1% 2,4% 2,4% 11,8%

73 6 5 1 85

85,9% 7,1% 5,9% 1,2% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Pré-Escolar

1º C.E.B.

2º C.E.B.

3º C.E.B

Ensino Especial
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Total

nunca

algumas

vezes

bastantes

vezes sempre

A5-Os coordenadores observam aulas dos

professores e refletem com eles sobre as

mesmas

Total

 

Quadro 21 – �ível de ensino e observação de aulas pelos coordenadores e reflexão 

com os docentes sobre as mesmas 

 

Ao observarmos o quadro 21 por níveis de ensino pode-se observar que em todos os níveis 

de ensino os inquiridos assinalaram respostas similares.  
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Deduz-se que a observação de aulas, seguida da componente reflexiva, inerente à 

supervisão nunca ou raramente é realizada pelos coordenadores do Agrupamento. De facto, 

esta não tem sido uma prática habitual nas escolas do nosso país, sendo a excepção a 

observação de aulas no âmbito dos estágios pedagógicos ou de processos disciplinares. 

É de salientar que, neste Agrupamento, quando existem queixas por parte dos 

Encarregados de Educação em relação às práticas profissionais de um docente, é normal, o 

coordenador de Departamento ou de Conselho de Docentes proceder à observação de 

algumas das aulas do docente em causa, tendo obtido previamente a sua concordância. 

Estas observações são efectuadas tendo em vista uma reflexão conjunta (docente e 

coordenador) sobre as práticas, elaborando-se posteriormente um relatório/síntese sobre as 

mesmas, dando conhecimento do mesmo ao Presidente do Conselho Executivo. 

 

 

24 28,2 28,2 28,2

35 41,2 41,2 69,4

23 27,1 27,1 96,5

3 3,5 3,5 100,0

85 100,0 100,0

nunca

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 22 -  A6 - Os coordenadores promovem a auto e hetero-avaliação dos 

professores 

 

Em relação à questão A6, se os coordenadores promovem a auto e hetero-avaliação dos 

professores, a grande maioria dos inquiridos (69,4%) respondem que essa prática ocorre 

algumas vezes ou nunca. 
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1 3 4 2 10

1,2% 3,5% 4,7% 2,4% 11,8%

3 12 12 27

3,5% 14,1% 14,1% 31,8%

5 8 2 1 16

5,9% 9,4% 2,4% 1,2% 18,8%

11 9 2 22

12,9% 10,6% 2,4% 25,9%

4 3 3 10

4,7% 3,5% 3,5% 11,8%

24 35 23 3 85

28,2% 41,2% 27,1% 3,5% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Pré-Escolar

1º C.E.B.

2º C.E.B.

3º C.E.B

Ensino Especial

5-Nível de

ensino que

lecciona

Total

nunca

algumas

vezes

bastantes

vezes sempre

A6-Os coordenadores promovem a auto e

hetero-avaliação dos professores

Total

 

Quadro 23 – �ível de ensino e promoção, pelos coordenadores, da auto e hetero-

avaliação dos professores 

 

Depreende-se pelas respostas dos inquiridos que a auto e a hetero-avaliação é pouco 

fomentada pelos coordenadores. 

Também neste caso as práticas de auto e hetero-avaliação não fazem parte das rotinas das 

nossas escolas. De facto, até à publicação do novo Estatuto da Carreira Docente, em 

Janeiro de 2007 e ao posterior Decreto Regulamentar nº 2, de Janeiro de 2008, o processo 

de avaliação dos professores assentava sobre um documento de reflexão crítica acerca do 

trabalho desenvolvido nas escolas num certo período de tempo. Neste momento a situação 

foi alterada, cabendo agora aos coordenadores de Departamento e de Conselho de 

Docentes a avaliação do desempenho dos docentes.  

 

 

3 3,5 3,5 3,5

31 36,5 36,5 40,0

40 47,1 47,1 87,1

11 12,9 12,9 100,0

85 100,0 100,0

nunca

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 24 – A7 -  Realizam-se reuniões com vista à articulação entre os vários níveis 

de ensino 
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Na questão A7, realizam-se reuniões com vista à articulação entre os vários níveis de 

ensino, 12,9%, dos professores assinalaram a resposta sempre, 47,1%, bastantes vezes, 

36,5% algumas vezes, e 3,5% nunca. 

 

1 9 10

1,2% 10,6% 11,8%

4 18 5 27

4,7% 21,2% 5,9% 31,8%

13 2 1 16

15,3% 2,4% 1,2% 18,8%

1 12 6 3 22

1,2% 14,1% 7,1% 3,5% 25,9%

2 1 5 2 10

2,4% 1,2% 5,9% 2,4% 11,8%

3 31 40 11 85

3,5% 36,5% 47,1% 12,9% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Pré-Escolar

1º C.E.B.

2º C.E.B.

3º C.E.B

Ensino Especial

5-Nível de

ensino que

lecciona

Total

nunca

algumas

vezes

bastantes

vezes sempre

A7-Realizam-se reuniões com vista à articulação

entre os vários níveis de ensino

Total

 

Quadro 25 – �ível de ensino e realização de reuniões com vista à articulação entre os 

vários níveis de ensino 

 

Atendendo às respostas dos professores podemos verificar que são realizadas com alguma 

frequência reuniões de articulação entre os vários ciclos de ensino, o que é explicado por se 

tratar de um Agrupamento Vertical e por um dos objectivos prioritários do Projecto 

Educativo do Agrupamento ser favorecer a realização, pelos seus alunos, de um percurso 

escolar sequencial e articulado tendo em vista o sucesso educativo de todos os alunos. 

 

1 1,2 1,2 1,2

10 11,8 11,8 12,9

47 55,3 55,3 68,2

27 31,8 31,8 100,0

85 100,0 100,0

nunca

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 26 – A8 -  Muito do tempo dos coordenadores é destinado a tarefas 

burocráticas 
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A questão A8, destina-se a conhecer as percepções dos professores relativamente ao tempo 

dedicado pelos coordenadores de departamento e de conselho de docentes a tarefas 

burocráticas. Da análise das respostas verifica-se que 31,8% dos docentes consideram que 

os coordenadores dedicam muito tempo a esse tipo de tarefas, 55,3%, bastantes vezes, 

11,8% algumas vezes e 1,2% nunca.  

 

3 4 3 10

3,5% 4,7% 3,5% 11,8%

2 15 10 27

2,4% 17,6% 11,8% 31,8%

4 9 3 16

4,7% 10,6% 3,5% 18,8%

1 15 6 22

1,2% 17,6% 7,1% 25,9%

1 4 5 10

1,2% 4,7% 5,9% 11,8%

1 10 47 27 85

1,2% 11,8% 55,3% 31,8% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Pré-Escolar

1º C.E.B.

2º C.E.B.

3º C.E.B

Ensino Especial

5-Nível de

ensino que

lecciona

Total

nunca

algumas

vezes

bastantes

vezes sempre

A8-Muito tempo dos coordenadores é destinado a

tarefas burocráticas

Total

 

Quadro 27 – �ível de ensino e tempo dos coordenadores destinado a tarefas 

burocráticas 

 

 

Perante as respostas dos inquiridos pode inferir-se que os docentes consideram que os 

coordenadores de Departamento ou de Conselho de Docentes se encontram 

sobrecarregados com tarefas burocráticas. 

Destas tarefas burocráticas sobressaem as que envolvem a análise de dados fornecidos 

pelos docentes: quanto à avaliação do Projecto Curricular de Turma, do Plano Anual de 

Actividades, avaliações dos alunos e até a avaliação das reuniões de coordenação.  
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1 1,2 1,2 1,2

10 11,8 11,8 12,9

53 62,4 62,4 75,3

21 24,7 24,7 100,0

85 100,0 100,0

nunca

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 28 -  A9 - O Presidente do Conselho Executivo estabelece um contacto 

regular com os coordenadores das várias estruturas educativas do Agrupamento com 

vista à coordenação e supervisão das práticas escolares 

 

Inquiridos sobre se o Presidente do Conselho Executivo estabelece um contacto regular 

com os coordenadores das várias estruturas educativas do Agrupamento com vista à 

coordenação e supervisão das práticas escolares, 24,7% dos professores assinalaram a 

resposta sempre 62,4%, bastantes vezes, 11,8% algumas vezes e 1,2% nunca. Infere-se, 

pelas respostas, que o Presidente do Conselho Executivo acompanha com regularidade as 

actividades desenvolvidas dentro dos departamentos curriculares ou dos conselhos de 

docentes pelos respectivos coordenadores. 

 

1 6 3 10

1,2% 7,1% 3,5% 11,8%

4 18 5 27

4,7% 21,2% 5,9% 31,8%

12 4 16

14,1% 4,7% 18,8%

1 3 11 7 22

1,2% 3,5% 12,9% 8,2% 25,9%

2 6 2 10

2,4% 7,1% 2,4% 11,8%

1 10 53 21 85

1,2% 11,8% 62,4% 24,7% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Pré-Escolar

1º C.E.B.

2º C.E.B.

3º C.E.B

Ensino Especial

5-Nível de

ensino que

lecciona

Total

nunca

algumas

vezes

bastantes

vezes sempre

A9-O Presidente do Conselho Executivo estabelece

um contacto regular com os coordenadores das

várias estruturas educativas do Agrupamento com

vista à coordenação e supervisão das práticas

escolares

Total

 

Quadro29 – �ível de ensino e estabelecimento pelo Presidente do Conselho Executivo 

de um contacto regular com os coordenadores das várias estruturas educativas do 

Agrupamento com vista à coordenação e supervisão das práticas escolares 
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Fazendo uma observação por nível de ensino podemos verificar que não existem 

discrepâncias em relação às percepções sentidas pelos docentes no seu global. 

 

 

4 4,7 4,7 4,7

24 28,2 28,2 32,9

40 47,1 47,1 80,0

17 20,0 20,0 100,0

85 100,0 100,0

nunca

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 30 – A10 - Os coordenadores superintendem o processo de gestão das 

aprendizagens, cuidando para que seja efectuada e cumprida uma planificação a esse 

nível 

 

Relativamente à questão A10, os coordenadores superintendem o processo de gestão das 

aprendizagens, cuidando para que seja efectuada e cumprida uma planificação a esse 

nível, 20% dos inquiridos responderam que sempre, 47,1%, bastantes vezes, 28,2% 

algumas vezes e 4,7% nunca. 

Sendo esta uma das funções essenciais dos coordenadores de Departamento e de Conselho 

de Docentes, vê-se com alguma estranheza que só 67,1% dos docentes afirmem que esta 

prática é realizada sempre ou bastantes vezes e que 4,7% nunca o façam. 
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3 6 1 10

3,5% 7,1% 1,2% 11,8%

4 12 11 27

4,7% 14,1% 12,9% 31,8%

4 11 1 16

4,7% 12,9% 1,2% 18,8%

4 9 7 2 22

4,7% 10,6% 8,2% 2,4% 25,9%

4 4 2 10

4,7% 4,7% 2,4% 11,8%

4 24 40 17 85

4,7% 28,2% 47,1% 20,0% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Pré-Escolar

1º C.E.B.

2º C.E.B.

3º C.E.B

Ensino Especial

5-Nível de

ensino que

lecciona

Total

nunca

algumas

vezes

bastantes

vezes sempre

A10-Os coordenadores superintendem o processo

de gestão das aprendizagens, cuidando para que

seja efectuada e cumprida uma planificação a

esse nível

Total

 

Quadro 31 – �ível de ensino e supervisão pelos coordenadores do processo de gestão 

das aprendizagens, cuidando para que seja efectuada e cumprida uma planificação a 

esse nível 

 

No entanto, se atendermos ao quadro 31, em que esta questão é cruzada com o nível de 

ensino, verificamos que onde existe menor preocupação neste aspecto é entre os docentes 

do terceiro ciclo. 

 

 

17 20,0 20,0 20,0

45 52,9 52,9 72,9

23 27,1 27,1 100,0

85 100,0 100,0

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 32 – A11 -  O Presidente do Conselho Executivo conhece as necessidades de 

formação da comunidade escolar e preocupa-se em satisfazê-las 

 

Questionados sobre se o Presidente do Conselho Executivo conhece as necessidades de 

formação da comunidade escolar e se preocupa em satisfazê-las, constata-se que 80% dos 

docentes assinalaram a resposta sempre ou bastantes vezes e 20% a resposta algumas 

vezes.  
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A identificação das necessidades de formação é uma função indissociável da supervisão 

das práticas profissionais, podendo então afirmar-se que o Presidente do Conselho 

Executivo concretiza uma das dimensões da supervisão escolar, no exercício das suas 

funções. 

 

 

1 5 4 10

1,2% 5,9% 4,7% 11,8%

7 12 8 27

8,2% 14,1% 9,4% 31,8%

2 12 2 16

2,4% 14,1% 2,4% 18,8%

5 10 7 22

5,9% 11,8% 8,2% 25,9%

2 6 2 10

2,4% 7,1% 2,4% 11,8%

17 45 23 85

20,0% 52,9% 27,1% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Pré-Escolar

1º C.E.B.

2º C.E.B.

3º C.E.B

Ensino Especial

5-Nível de

ensino que

lecciona

Total

algumas

vezes

bastantes

vezes sempre

A11-O Presidente do Conselho

Executivo conhece as necessidades

de formação da comunidade escolar

e preocupa-se em satisfazê-las

Total

 

Quadro 33 – �ível de ensino e conhecimento pelo Presidente do Conselho Executivo 

das necessidades de formação da comunidade escolar e sua preocupação em satisfazê-

las 

 

Observando as respostas assinaladas por nível de ensino verifica-se que não existem 

diferenças de relevo em relação aos totais globais. 

  

3 3,5 3,5 3,5

25 29,4 29,4 32,9

37 43,5 43,5 76,5

20 23,5 23,5 100,0

85 100,0 100,0

nunca

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 34 – A12 - Os coordenadores estão atentos às necessidades dos professores 

fornecendo-lhes o apoio necessário 
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Quando questionados sobre se os coordenadores estão atentos às suas necessidades 

fornecendo-lhes o apoio necessário, 23,5% dos professores responderam que estão sempre 

atentos, 43,5% bastantes vezes, 29,5% algumas vezes, e 3,5% nunca. 

 

4 5 1 10

4,7% 5,9% 1,2% 11,8%

3 15 9 27

3,5% 17,6% 10,6% 31,8%

7 7 2 16

8,2% 8,2% 2,4% 18,8%

3 8 6 5 22

3,5% 9,4% 7,1% 5,9% 25,9%

3 4 3 10

3,5% 4,7% 3,5% 11,8%

3 25 37 20 85

3,5% 29,4% 43,5% 23,5% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Pré-Escolar

1º C.E.B.

2º C.E.B.

3º C.E.B

Ensino Especial

5-Nível de

ensino que

lecciona

Total

nunca

algumas

vezes

bastantes

vezes sempre

A12-Os coordenadores estão atentos às

necessidades dos professores fornecendo-lhes o

apoio necessário

Total

 

Quadro 35 – �ível de ensino e identificação das necessidades dos professores 

fornecendo-lhes o apoio necessário 

 

Volta-se a observar que uma percentagem reduzida dos professores do terceiro ciclo 

(3,5%) referem que os seus coordenadores, ao contrário dos outros ciclos de ensino nunca 

estão atentos às necessidades dos professores. 

 

 

Após a análise das respostas a este bloco do questionário, pode-se concluir que, no que 

respeita à supervisão das práticas profissionais, os docentes consideram que os 

coordenadores de Departamento ou de Conselho de Docentes realizam uma efectiva 

supervisão, ou seja: acompanham as práticas pedagógicas (questões A1, A2 e A10), é de 

referir que na questão A10, em que é solicitado aos docentes para assinalarem se os seus 

coordenadores superintendem o processo de gestão das aprendizagens, cuidando para que 

seja efectuada e cumprida uma planificação a esse nível, apenas 67,1% dos docentes 

afirmem que esta prática é realizada sempre ou bastantes vezes. Apesar da percentagem de 

respostas assinaladas pelos docentes poder ser considerada bastante elevada, não o é, 
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atendendo a que, o que é questionado corresponde a uma das principais funções de um 

coordenador de Departamento ou de Conselho de Docentes. 

Os docentes consideram que os coordenadores criam um bom clima relacional (A4), o que 

é de primordial importância no processo supervisivo pois é facilitador do desenvolvimento 

profissional dos docentes (Oliveira, 1992). Exercem as funções de coordenação (A7, A12). 

Têm a percepção de que os coordenadores ocupam muito tempo em tarefas burocráticas 

(A8), o que lhes poderá retirar tempo para exercerem outras actividades relacionadas com a 

coordenação, tais como na construção, implementação e avaliação de projectos ou na 

gestão do currículo (Alarcão, 2001). Relativamente aos coordenadores observarem aulas e 

reflectirem sobre as mesmas (A5), os docentes consideram que esta vertente da supervisão 

praticamente não é realizada neste Agrupamento, assim como a promoção da auto e hetero-

avaliação dos professores (A6). Estes aspectos inerentes à supervisão ainda levantam 

muitos pruridos e resistências nos professores e educadores, pois a docência ainda é vista 

por muitos como um trabalho solitário. Os professores aceitam partilhar experiências das 

práticas pedagógicas e reflectir com o coordenador sobre as mesmas (A3), mas sem uma 

observação directa das aulas, assim como há uma tendência para não aceitar comentários 

de nível profissional que auxiliem na sua auto e hetero-avaliação. Esta situação, por força 

do decreto regulamentar 2/2008, de 10 de Janeiro irá sofrer alterações. Este ano lectivo 

(2008/09), os docentes irão ser avaliados pelo coordenador de Departamento ou de 

Conselho de Docentes e estes (ou os professores titulares em quem deleguem funções) irão 

observar três aulas de cada docente, por ano escolar, a fim de recolherem informações que 

lhes permita avaliá-los quanto à preparação e organização das actividades lectivas, 

realização das mesmas, relação pedagógica com os alunos e processo de avaliação das 

aprendizagens dos alunos (Artigo 17.º, nº 1 e 3, do supracitado Decreto Regulamentar). 

A grande maioria dos docentes, considera que o Presidente do Conselho Executivo 

interage com regularidade com os coordenadores das várias estruturas educativas do 

Agrupamento com vista à coordenação e supervisão das práticas escolares (A9) e em 

articulação com esta prática se preocupe com a formação da comunidade escolar (A11). 

Esta prática vem de encontro ao pensamento de Alarcão (2000) onde é realçado o facto do 

supervisor dever trabalhar em equipa e segundo Glickman (1985) citado por Garmston 

(2002) fomentar a formação contínua tendo em vista o aperfeiçoamento dos docentes de 

forma a que a qualidade do Agrupamento seja cada vez melhor. 
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5.2.2 - Liderança na organização escolar 

 

Neste subcapítulo analisam-se os dados referentes ao conjunto de itens relacionados com a 

liderança do Presidente do Conselho Executivo tendo em vista a percepção do estilo de 

liderança efectuado. 

 

23 27,1 27,1 27,1

31 36,5 36,5 63,5

31 36,5 36,5 100,0

85 100,0 100,0

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 36 – B1 - Consulta os coordenadores das várias estruturas educativas na 

tomada de decisões das políticas educativas do Agrupamento 

 

Quando inquiridos sobre se o Presidente do Conselho Executivo consulta os 

coordenadores das várias estruturas educativas na tomada de decisões das políticas 

educativas do Agrupamento nenhum inquirido respondeu nunca, 27,1% disse que os 

coordenadores são consultados algumas vezes e a grande maioria considera que são 

consultados muitas vezes, 36,5% e sempre, 36,5%. 

Observa-se que o Presidente do Conselho Executivo consulta os coordenadores quer de 

Departamento quer de Conselho de Docentes, o que faz com que cada um se sinta 

informado sobre o que se pretende realizar e porquê, fazendo sentir os coordenadores e 

também os restantes docentes, partes integrantes de um todo e não meros espectadores do 

que se pretende realizar no Agrupamento (Bass, 1985). Consultando os coordenadores o 

Presidente do Conselho Executivo melhora a satisfação dos mesmos, levando-os a 

trabalharem mais e melhor, pois estes sentem-se envolvidos na tomada de decisões (Cunha, 

2005; Rego, 2008).  
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6 7,1 7,1 7,1

31 36,5 36,5 43,5

48 56,5 56,5 100,0

85 100,0 100,0

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 37 – B2 -  Está atento e intervém quando ocorrem irregularidades, erros, 

excepções e desvios das regras e orientações do Agrupamento 

 

Sobre se está atento e intervém quando ocorrem irregularidades, erros, excepções e 

desvios das regras e orientações do Agrupamento, novamente nenhum dos inquiridos 

assinala a resposta nunca, sendo que 7,1%  responde algumas vezes e a grande maioria, 

36,5%, bastantes vezes e sempre 56,5%. 

Os docentes, ao responderem desta forma, caracterizam o Presidente do Conselho 

Executivo como um gestor controlador que procura desvios dos procedimentos correctos e 

que toma medidas quando ocorrem irregularidades (Bass, 1985).  

 

17 20,0 20,0 20,0

33 38,8 38,8 58,8

23 27,1 27,1 85,9

12 14,1 14,1 100,0

85 100,0 100,0

nunca

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

 

Quadro 38 – B3 -  Delega responsabilidade nas tomadas de decisões sobre a 

organização e o funcionamento do Agrupamento 

 

 

Sobre se o Presidente do Conselho Executivo delega responsabilidade nas tomadas de 

decisões sobre a organização e o funcionamento do Agrupamento, os inquiridos dividem-

se e 20% consideram que nunca delega responsabilidades, 38,8% refere que delega 

algumas vezes, 27,1% que delega bastantes vezes e 14,1% dos docentes considera que 

delega responsabilidades sempre. Ou seja a maioria, 58,8%, considera que o Presidente do 

Conselho Executivo não delega nunca ou só algumas vezes responsabilidade nas tomadas 
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de decisões o que vai contra o que se pediria a um líder transformacional (Cunha, 2005) 

inserindo-se este tipo de comportamento numa liderança transaccional onde para esse tipo 

de líder as pessoas preferem ser dirigidas do que ser responsáveis pelas suas acções (Bass, 

1985). 

 

 

1 1,2 1,2 1,2

29 34,1 34,1 35,3

55 64,7 64,7 100,0

85 100,0 100,0

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 39 – B4 - Transmite a convicção de que os objectivos do Projecto Educativo 

serão alcançados 

 

Nesta questão, B4, em que se pergunta se o Presidente do Conselho Executivo transmite a 

convicção de que os objectivos do Projecto Educativo serão alcançados, mais uma vez 

nenhum dos inquiridos respondeu nunca, tendo um só, correspondendo a 1,2%, respondido 

algumas vezes e os restantes, 34,1%, responderam bastantes vezes e sempre 64,7%. 

Ao responderem desta forma, os docentes têm a percepção que o Presidente do Conselho 

Executivo conhece a realidade dos benefícios que estão envolvidos, clarificando quais os 

objectivos que podem ser atingidos e porquê, e ainda construindo a sensação de confiança 

no sucesso (Bass, 1985). A fonte mais importante de sucesso para uma escola é o 

Presidente do Conselho Executivo que sabe criar e comunicar uma visão daquilo que é 

desejado (Sanches, 1996). 

 

3 3,5 3,5 3,5

12 14,1 14,1 17,6

70 82,4 82,4 100,0

85 100,0 100,0

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 40 – B5 - Fala de modo entusiástico acerca daquilo que precisa ser realizado 
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Questionados sobre se o Presidente do Conselho Executivo fala de modo entusiástico 

acerca daquilo que precisa ser realizado a maior parte dos inquiridos responde sempre, 

82,4% e bastantes vezes, 14,1%. 

Estas respostas permitem inferir que o Presidente do Conselho Executivo faz com que os 

docentes projectem uma imagem mental de um futuro atractivo, ele cria claras expectativas 

aos professores que, por sua vez, também demonstram empenho para alcançarem 

objectivos (Bass, 1985; Rego, 1998). 

 

17 20,0 20,0 20,0

68 80,0 80,0 100,0

85 100,0 100,0

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 41 – B6 - Realça a importância de se ter um forte sentido de missão 

 

Sobre a questão B6, se o Presidente do Conselho Executivo realça a importância de se ter 

um forte sentido de missão todos os inquiridos afirmaram que esse factor era realçado, 

tendo 20% assinalado a resposta bastantes vezes e 80% sempre. 

Com a sua conduta e de acordo com as perspectivas dos inquiridos, o Presidente do 

Conselho Executivo atribui ao serviço dos docentes sentido e inspira o seu entusiasmo e 

empenhamento, estimula-os, motivando-os para a importância de um sentido de missão 

(Cunha, 2005).  

 

 

 

32 37,6 37,6 37,6

23 27,1 27,1 64,7

23 27,1 27,1 91,8

7 8,2 8,2 100,0

85 100,0 100,0

nunca

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 42 -  B7 - Faz transparecer a ideia de que enquanto as coisas vão funcionando 

não se devem alterar 
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Ao serem inquiridos sobre se o Presidente do Conselho Executivo faz transparecer a ideia 

de que enquanto as coisas vão funcionando não se devem alterar, 37,6% dos docentes 

responderam que nunca, 27,1% algumas vezes, 27,1% bastantes vezes e 8,2% sempre. Pelo 

exposto, verifica-se que 64,7% dos inquiridos consideram que o Presidente do Conselho 

Executivo não aguarda que os problemas surjam para alterar a sua acção, ou seja, tal como 

o mundo se encontra em constante mudança, ele empenha-se em que exista cada vez mais 

um melhoramento na organização escolar, não se conformando em agir só depois de 

acontecer alguma irregularidade (Bass,1985). 

 

 

1 1,2 1,2 1,2

3 3,5 3,5 4,7

26 30,6 30,6 35,3

55 64,7 64,7 100,0

85 100,0 100,0

nunca

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 43 – B8 - Transmite um sentido de autoridade e confiança 

 

Sobre se o Presidente do Conselho Executivo transmite um sentido de autoridade e 

confiança, os inquiridos responderam maioritariamente que sempre, 64,7% e bastantes 

vezes, 30,6%.  

É opinião da grande maioria dos docentes que o Presidente do Conselho Executivo 

transmite um alto nível de autoridade e confiança. Esta opinião, segundo Rego (1998) 

possibilita que exista um maior empenhamento dos docentes, facilitando, também, a sua 

motivação e empenho no desenvolvimento de projectos. 

    

 

4 4,7 4,7 4,7

20 23,5 23,5 28,2

61 71,8 71,8 100,0

85 100,0 100,0

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Quadro 44 – B9 - Apresenta uma visão motivadora do desenvolvimento da 

organização escolar 

 

Nesta questão pergunta-se se o Presidente do Conselho Executivo apresenta uma visão 

motivadora do desenvolvimento da organização escolar. Como se pode observar no 

quadro 34, a grande maioria dos docentes considera que uma visão motivadora é 

transmitida bastantes vezes, 23,5% e sempre, 71,8%. Só 4,7% dos inquiridos considera que 

essa visão motivadora é transmitida algumas vezes. 

 Decorre da análise dos dados que os docentes consideram que o Presidente do Conselho 

Executivo apresenta uma visão sobre o desenvolvimento do Agrupamento.  

A este propósito, Rego (1998) considera que um líder deve ter uma visão adequada sobre o 

que deseja para a sua organização, ela deve ser credível e potenciar a construção de 

ligações entre o presente e o futuro de modo a que a organização escolar tenha 

possibilidades de se desenvolver. 

 

16 18,8 18,8 18,8

40 47,1 47,1 65,9

29 34,1 34,1 100,0

85 100,0 100,0

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 45 – B10 - Conhece as potencialidades dos membros da comunidade escolar 

fazendo uma correcta gestão dos recursos humanos para responder às necessidades 

do Agrupamento 

 

No que concerne à questão 10 onde os docentes são inquiridos sobre se o Presidente do 

Conselho Executivo conhece as potencialidades dos membros da comunidade escolar 

fazendo uma correcta gestão dos recursos humanos para responder às necessidades do 

Agrupamento, os docentes responderam na sua grande maioria que este procedimento 

ocorre, sempre, 34,1%, bastantes vezes, 47,1% e algumas vezes 18,8%. 

Poderá depreender-se pelas respostas dos inquiridos que o Presidente do Conselho 

Executivo trata de modo diferente os docentes em função das suas capacidades e 

necessidades e que posteriormente poderá influenciar e interagir com os mesmos, tendo em 

vista a prossecução do Projecto Educativo tal como prescreve Sanches (1996). 
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1 1,2 1,2 1,2

10 11,8 11,8 12,9

45 52,9 52,9 65,9

29 34,1 34,1 100,0

85 100,0 100,0

nunca

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 46 – B11 - Investe no diálogo com a comunidade escolar promovendo uma 

cultura de co-responsabilização pela qualidade do Agrupamento 

 

Respondendo à questão, se o Presidente do Conselho Executivo investe no diálogo com a 

comunidade escolar, promovendo uma cultura de co-responsabilização pela qualidade do 

Agrupamento, os professores e educadores responderam que sempre, 34,1% e bastantes 

vezes, 52,9%. 

Poder-se-á inferir das respostas dos inquiridos que o líder partilha algumas das suas 

expectativas acerca do seu próprio trabalho e do trabalho dos docentes, podendo, deste 

modo, o entendimento entre Presidente do Conselho Executivo e os docentes ser 

incrementado. Pode-se, também deduzir que os docentes se encontram informados acerca 

do que se pretende realizar e porquê, isto fá-los-á sentir como parte de todo o processo e 

não meros espectadores no desenvolvimento do Agrupamento (Bass, 1985). 

 

 

12 14,1 14,1 14,1

41 48,2 48,2 62,4

32 37,6 37,6 100,0

85 100,0 100,0

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 47 – B12 -  Promove a participação da comunidade escolar no processo de 

auto-avaliação do Agrupamento 

 

Questionados sobre se o Presidente do Conselho Executivo promove a participação da 

comunidade escolar no processo de auto-avaliação do Agrupamento, os inquiridos 
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responderam que promove algumas vezes, 14,1%, promove bastantes vezes, 37,6% e 

promove sempre, 37,6%. 

Perante estas respostas deduz-se que a participação da comunidade escolar na auto-

avaliação do Agrupamento é uma preocupação e uma constante do Presidente do Conselho 

Executivo.  

No Projecto Educativo do Agrupamento consta a implementação da auto-avaliação 

segundo o modelo CAF (Commom Assessement Framework ou Estrutura Comum de 

Avaliação) que visa permitir a sistematização do processo de auto-avaliação, consolidando 

uma cultura de auto-avaliação e de divulgação pública de resultados implementando, 

assim, um modelo abrangente de avaliação do desempenho organizacional. 

 

 

 Fazendo uma análise global das respostas às questões sobre o segundo bloco do 

questionário, liderança na organização escolar, os respondentes consideram que o 

Presidente do Conselho Executivo deste Agrupamento de Escolas apresenta dimensões 

comportamentais que o caracterizam predominantemente de ter um estilo de liderança 

transformacional (Bennis & Nanus, 1985; Cunha, 2005). Ressalta da opinião dos 

inquiridos que o Presidente do Conselho Executivo revela ter carisma (B6, B8) enfatizando 

a importância de se ter um sentido colectivo de missão e sendo respeitado e admirado; 

mostra motivação inspiracional (B4, B5, B9) ao fornecer significado e desafio às tarefas a 

efectuar, de modo a motivar e inspirar os outros, evidenciando confiança num futuro 

melhor, transmitindo uma visão adequada para o que deseja para o Agrupamento. 

Demonstra ter consideração individualizada (B1, B10, B11), esta dimensão remete para os 

relacionamentos individuais dentro do Agrupamento, existindo preocupação com as 

necessidades de realização pessoal e profissional dos docentes, promovendo um ambiente 

onde se toma consciência dos problemas e se fomenta a resolução dos mesmos, 

estimulando uma comunicação aberta entre os membros da comunidade escolar, nesta 

dimensão é relevante a delegação de responsabilidades (B3) característica que o Presidente 

do Conselho Executivo, na opinião dos respondentes, não tem. Utiliza uma gestão por 

excepção activa (B2), característica de um líder transaccional, ao concentrar-se em 

irregularidades, erros e desvios da forma correcta de actuar. Não espera que os problemas 

se materializem para que os solucione (B7). E por último, demonstra efectuar uma 
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liderança educativa e pedagógica (B12) ao desenvolver procedimentos de avaliação dentro 

da comunidade escolar. 

Concluindo, podemos observar que os respondentes ao questionário consideram que o 

Presidente do Conselho Executivo deste Agrupamento de Escolas apresenta a maioria das 

dimensões comportamentais que caracterizam um líder com um estilo transformacional 

(Bass, 1985; Bennis & Nanus, 1985; Cunha, 2005).  

Apesar de segundo Chiavenato (1983) um líder apresentar diversos estilos de liderança 

dependendo das situações e de nas perguntas do questionário terem sido ponderados para 

apreciação outros estilos de liderança (como é possível observar no Anexo 3) considerou-

se que as características percepcionadas pelos docentes revelavam maioritariamente um 

líder transformacional.  

 

 

5.2.3 - O Clima de Escola 

 

Agora ir-se-ão analisar as respostas dadas pelos inquiridos referentes ao clima de escola 

que se vivencia neste Agrupamento. 

 

14 16,5 16,5 16,5

29 34,1 34,1 50,6

42 49,4 49,4 100,0

85 100,0 100,0

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 48 – C1 - O trabalho em equipa é uma prática comum no Agrupamento 

 

Colocada a questão sobre se o trabalho em equipa é uma prática comum no Agrupamento, 

os inquiridos assinalaram a resposta sempre, 49,4%, bastantes vezes, 34,1% e algumas 

vezes, 16,5%, a opção nunca, não foi assinalada. 

Depreende-se das respostas dos inquiridos que o trabalho em equipa é uma prática comum 

do Agrupamento. É importante salientar que esta é uma das linhas de força do Projecto 

Curricular do Agrupamento, a qual pretende consolidar uma cultura de trabalho 

colaborativo.  
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O trabalho em equipa tem como objectivos apoiar os colegas, facilitar o desenvolvimento 

profissional e a cooperação entre pares e a partilha de experiências, o que promove a 

valorização de todos os membros da equipa assim como do Agrupamento (Pugach & 

Johnson, 1995). 

 

     

3 3,5 3,5 3,5

21 24,7 24,7 28,2

61 71,8 71,8 100,0

85 100,0 100,0

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

  

Quadro 49 – C2 - O Presidente do Conselho Executivo exerce um controle sistemático 

sobre o funcionamento do Agrupamento 

 

Quando inquiridos sobre se o Presidente do Conselho Executivo exerce um controle 

sistemático sobre o funcionamento do Agrupamento, a maioria dos docentes respondeu 

sempre, 71,8% e bastantes vezes, 24,7%. 

Atendendo às respostas, depreende-se que o Presidente do Conselho Executivo especifica 

os padrões desejados para atingir os objectivos pretendidos e faz uma fiscalização 

metódica no Agrupamento com vista ao cumprimento dos mesmos. 

 Este tipo de atitude pode originar conflitos, pois apesar de o Presidente do conselho 

Executivo poder considerar que os seus métodos de trabalho são os melhores, não se pode 

esquecer que os dos outros podem ser igualmente válidos apesar de diferentes. É 

importante para a existência de um bom clima de escola, que o líder demonstre confiança 

nos seus colaboradores de modo a que estes não sintam que são constantemente 

controlados impedindo o envolvimento do grupo na consecução das metas da organização 

escolar (Bothwell, 1991).   

 

 

 



Supervisão e Liderança na Organização Escolar: que papel na construção do clima de escola 

 
  

     132 

12 14,1 14,1 14,1

53 62,4 62,4 76,5

20 23,5 23,5 100,0

85 100,0 100,0

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 50 – C3 - O Presidente do Conselho Executivo estabelece regras e processos 

que facilitam a actividade do professor 

 

Relativamente à questão C3, se o Presidente do Conselho Executivo estabelece regras e 

processos que facilitam a actividade do professor, os inquiridos responderam que sempre, 

23,5%, bastantes vezes, 62,4% e algumas vezes, 14,1%. 

Deduz-se que os docentes consideram que o Presidente do Conselho Executivo exerce a 

sua liderança estabelecendo regras claras, que todos compreendem e que os processos que 

utiliza auxiliam as actividades docentes.  

O apoio e a clareza das regras fornecidas aos docentes poderá ser usado para responder e 

interagir com os mesmos de forma a motivá-los na prossecução dos objectivos da 

organização escolar (Likert, 1971).  

 

 

 

2 2,4 2,4 2,4

36 42,4 42,4 44,7

27 31,8 31,8 76,5

20 23,5 23,5 100,0

85 100,0 100,0

nunca

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 51 – C4 - Sinto que o meu trabalho é reconhecido e valorizado 

 

Nesta questão, sinto que o meu trabalho é reconhecido e valorizado, os docentes divergem 

no modo como respondem. Apesar da maioria considerar que o seu trabalho é sempre 

reconhecido e valorizado, 23,5% e bastantes vezes, 31,8%, existem 42,4% de docentes que 

respondem que o seu trabalho só é reconhecido algumas vezes e 2,4% que consideram que 

ele nunca é valorizado. 
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O reconhecimento do trabalho realizado é uma das mais fortes motivações que o docente 

pode sentir e que conduz à sua satisfação quer pessoal quer profissional (Brunet, 1999; 

Pereira, 2004). 

 

 

 

12 14,1 14,1 14,1

45 52,9 52,9 67,1

28 32,9 32,9 100,0

85 100,0 100,0

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 52 – C5 - Os docentes são sobrecarregados com actividades de rotina 

 

 

Em resposta à questão C5, se os docentes são sobrecarregados com actividades de rotina, 

a opinião dos professores e educadores é de que são sempre sobrecarregados, 32,9%, 

bastantes vezes, 52,9% e algumas vezes, 14,1%, não havendo docentes que considerassem 

que nunca eram sobrecarregados com actividades de rotina. 

No domínio profissional, as actividades de rotina são as que se traduzem em maior 

insatisfação para os docentes (Pereira, 2004).  

 

  

1 1,2 1,2 1,2

12 14,1 14,1 15,3

41 48,2 48,2 63,5

31 36,5 36,5 100,0

85 100,0 100,0

nunca

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 53 – C6 - Existem relações amistosas e de confiança entre os docentes e o 

Presidente do Conselho Executivo   
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Os docentes quando inquiridos se existiam relações amistosas e de confiança entre os 

docentes e o Presidente do Conselho Executivo responderam que sempre, 36,5%, bastantes 

vezes, 48,2%, algumas vezes, 14,1% e nunca, 1,2%. 

Assim sendo, os docentes revelam uma percepção bastante positiva no que se reporta à 

natureza das relações interpessoais com o Presidente do Conselho Executivo. Esta 

dimensão relacional entre docentes, de acordo com Friend & Cook (2000), desenvolve a 

participação, a cooperação, a integração, a flexibilidade e o trabalho de equipa.  

 

1 1,2 1,2 1,2

7 8,2 8,2 9,4

38 44,7 44,7 54,1

39 45,9 45,9 100,0

85 100,0 100,0

nunca

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 54 – C7 - Os professores são responsabilizados pelo seu trabalho e justificam 

os resultados académicos dos seus alunos 

 

 

Relativamente à questão C7, os professores são responsabilizados pelo seu trabalho e 

justificam os resultados académicos dos seus alunos, os docentes consideraram 

maioritariamente que este procedimento ocorre, sempre, 45,9% e bastantes vezes, 44,7%. 

O sentido de responsabilização dos docentes constitui o aspecto primordial na motivação 

para o êxito da organização escolar (Teixeira, 1998).  

1 1,2 1,2 1,2

25 29,4 29,4 30,6

40 47,1 47,1 77,6

19 22,4 22,4 100,0

85 100,0 100,0

nunca

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 55 – C8 - Sinto-me encorajado a ser inovador e a desenvolver melhores 

práticas pedagógicas 

 



Supervisão e Liderança na Organização Escolar: que papel na construção do clima de escola 

 
  

     135 

Na questão C8, sinto-me encorajado a ser inovador e a desenvolver melhores práticas 

pedagógicas, os docentes responderam que se sentem sempre, 22,4%, bastantes vezes, 

47,1%, algumas vezes, 29,4% e nunca, 1,2%. 

Depreende-se que os professores e educadores se sentem estimulados a incrementar 

práticas pedagógicas diferentes o que potencialmente poderá ajudar a melhorar o sucesso 

escolar dos seus alunos. 

Segundo Lobo (2003), a inovação é uma das características dos modelos aditivos, que 

qualificam o clima das organizações.  

Os docentes ao sentirem-se incentivados a utilizarem práticas pedagógicas inovadoras 

melhoram o seu grau de satisfação (Neves, 2000).  

 

8 9,4 9,4 9,4

40 47,1 47,1 56,5

37 43,5 43,5 100,0

85 100,0 100,0

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 56 – C9 - Existe uma boa circulação de informações facilitando a 

comunicação entre os docentes, coordenadores e Presidente do Conselho Executivo   

Os inquiridos ao responderem à questão se existe uma boa circulação de informações 

facilitando a comunicação entre os docentes, coordenadores e Presidente do Conselho 

Executivo responderam que sempre, 43,5%, bastantes vezes, 47,1% e algumas vezes, 9,4%. 

Assim sendo, os inquiridos consideram que dentro do Agrupamento de Escolas a 

comunicação decorre de forma bastante positiva sendo que esta é a chave para o sucesso de 

relacionamentos profissionais bem sucedidos (Friend & Cook, 2000). 

1 1,2 1,2 1,2

22 25,9 25,9 27,1

42 49,4 49,4 76,5

20 23,5 23,5 100,0

85 100,0 100,0

nunca

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 57 – C10 - Sinto-me implicado no processo de desenvolvimento do 

Agrupamento 
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Em relação à questão C10, se os docentes se sentem implicados no processo de 

desenvolvimento do Agrupamento, os inquiridos responderam que sempre, 23,5%, 

bastantes vezes, 49,4%, algumas vezes, 25,9% e nunca, 1,2%. 

Deduz-se que os docentes sentem que participam em todas as tomadas de decisão, o que 

eleva o seu grau de satisfação (Pereira, 2004). 

 

1 1,2 1,2 1,2

13 15,3 15,3 16,5

39 45,9 45,9 62,4

32 37,6 37,6 100,0

85 100,0 100,0

nunca

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 58 – C11 - A resolução dos problemas no Agrupamento assenta 

prioritariamente na aplicação dos normativos legais 

 

Em resposta à questão C11, a resolução dos problemas no Agrupamento assenta 

prioritariamente na aplicação dos normativos legais, os docentes responderam que isso 

acontecia sempre, 37,6%, bastantes vezes, 45,9%, algumas vezes, 15,3% e nunca, 1,2%. 

Ou seja, a maioria dos professores e educadores considera que todos os problemas se 

resolvem tendo por base os normativos legais.  

É de referir que, de acordo com Townsend (1994) na liderança escolar quando a acção 

directiva se aplica a domínios de natureza administrativo - burocrático, esta encontra-se 

mais sujeita à regulamentação externa (legal, processual e técnica).  

Lima (2001) salienta que nas escolas é acentuada a importância das normas abstractas, das 

estruturas formais e dos respectivos constrangimentos impostos (as escolas funcionam com 

normativos). 
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1 1,2 1,2 1,2

18 21,2 21,2 22,4

45 52,9 52,9 75,3

21 24,7 24,7 100,0

85 100,0 100,0

nunca

algumas vezes

bastantes vezes

sempre

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Quadro 59 – C12 - �este Agrupamento, vale a pena dar o melhor de mim na 

realização do meu trabalho 

 

Relativamente à questão C12, neste Agrupamento, vale a pena dar o melhor de mim na 

realização do meu trabalho, os docentes responderam sempre, 24,7%, bastantes vezes, 

52,9%, algumas vezes, 21,2% e nunca, 1,2%. 

Pelas respostas dos inquiridos, infere-se que os docentes sentem que são reconhecidos pelo 

trabalho que desenvolvem, quer pela comunidade escolar, quer pelo Presidente do 

Conselho Executivo.  

Este é mais um dos motivos que leva à satisfação dos docentes e que incrementa o desejo 

de continuar a trabalhar no Agrupamento (Pereira, 2004).  

 

Fazendo uma breve análise global dos dados relativos ao clima de escola pode deduzir-se 

que no Agrupamento existe cooperação (C1), sendo comum o trabalho em equipa entre 

professores. A cooperação entre docentes é uma variável importante no funcionamento da 

organização escolar (Bothwell, 1991) no entanto o questionário não fornece informação 

sobre o que é que os docentes fazem no trabalho de equipa e como o fazem. 

Sobre a motivação/satisfação dos docentes (C3, C4, C6, C7, C8, C10, C12) e 

considerando-a como uma das mais importantes dimensões da caracterização do clima de 

escola (Lobo, 2003), observa-se que os docentes percepcionam um ambiente em que há 

boas relações, diálogo e consideração pelo trabalho que realizam. Este é sujeito a avaliação 

e os docentes sentem-se responsabilizados e motivados a melhorar os resultados assim 

como a inovarem pedagogicamente no sentido de melhorar as suas práticas. Sentem-se 

também motivados e satisfeitos por estarem implicados no desenvolvimento do 

Agrupamento. Deste modo, será de admitir que os professores, sentindo-se motivados e 

apoiados e sentindo que o seu valor é reconhecido, irão defender e promover a cultura da 

escola e assim, produzir um trabalho com mais significado e qualidade (Sanches, 1996).  
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Segundo as percepções dos docentes a comunicação no Agrupamento (C9) não revela 

problemas. A comunicação é a chave para o sucesso de relacionamentos profissionais bem 

sucedidos. A capacidade de ouvir é particularmente importante quando se estabelecem 

relações de cooperação na escola (Friend & Cook, 2000). 

Quanto à resolução de conflitos (C11) estes são maioritariamente resolvidos tendo em 

atenção os normativos legais, o que é vulgar acontecer dentro da organização escolar, tal 

como referencia Lima (2001) as escolas funcionam com normativos: uma situação 

problemática é resolvida a partir do momento que lhe for concedida solução formal. 

Os professores e educadores percepcionam que o Presidente do Conselho Executivo exerce 

um controle sistemático sobre o funcionamento do Agrupamento, esta percepção pode 

originar conflitos pois os docentes podem considerar que as suas competências estão a ser 

postas em causa e pode haver degradação das relações pessoais por os docentes 

considerarem que não há confiança no seu desempenho profissional (Bothwell, 1991).  

 

 

5.2.4 – Análise da questão aberta 

 

Dos oitenta e cinco professores respondentes ao questionário, 43,5% (trinta e sete) 

responderam à questão aberta. Destes, todos responderam que pensavam que existia 

relação entre a forma como o Presidente do Conselho Executivo actuava e o clima que se 

vivia na escola, tendo justificado a sua resposta 81,1%. 

No enquadramento teórico, para a caracterização do clima de escola consideraram-se 

quatro dimensões: motivação/ satisfação; comunicação; conflituosidade e cooperação. Tal 

como para a caracterização do clima de escola, analisaram-se as respostas da questão 

aberta do questionário dividindo-as em cinco categorias, quatro são as dimensões do clima 

e a quinta, a liderança do Presidente do Conselho Executivo.  

 Na categoria motivação/satisfação e sendo esta uma das dimensões mais relevantes e 

aquela que melhor identifica o clima de escola, os docentes consideram que o Presidente 

do Conselho Executivo os motiva agindo de forma a que tenham o desejo de desenvolver 

altos níveis de esforço com vista à consecução dos objectivos do Agrupamento 

(Chiavenato, 2000), tal como se pode observar nas declarações de alguns dos docentes, que 

reportando-se ao Presidente do Conselho Executivo, afirmam: “ao ser uma pessoa aberta 
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… facilita a motivação dos docentes”. “…motiva os docentes a dar o seu melhor, num 

clima de reprocidade”. “…contribui para a melhor qualidade de trabalho, tanto para 

alunos como para os docentes…”. “… valoriza aqueles que efectivamente se 

empenham…” . Nesta linha de pensamento, outro docente refere que “… o reconhecimento 

e o valor de um trabalho feito com empenho … contribui em larga medida para uma boa 

auto-estima profissional do docente…”.  

Em contrapartida, existem docentes que referem que “…os professores se sentem 

“espartilhados” na forma de gerir o agrupamento” e outro menciona que “…a exigência 

burocrática … origina uma sobrecarga aos docentes…”. 

A satisfação condiciona e é condicionada pelo modo como cada indivíduo percepciona o 

seu local de trabalho, e é neste sentido que Brunet (1992) afirma que uma pessoa se sente 

mais satisfeita quanto mais integrada estiver no seu grupo de trabalho, onde as relações 

inter-pessoais sejam estimulantes e onde se possa realizar profissionalmente. Neste caso, 

os docentes consideram que o Presidente do Conselho Executivo lhes proporciona “ apoio 

… é sempre crucial para a satisfação dos docentes e para o sucesso dos alunos…” e que o 

Presidente do Conselho Executivo exerce a “…sua autoridade sem autoritarismo…”. 

É importante para a satisfação dos docentes que estes se sintam pessoalmente responsáveis 

pelos sucessos ou falhas decorrentes dos seus esforços (Chiavenato, 2000). Neste 

alinhamento de ideias, um professor diz que o Presidente do Conselho Executivo 

“…reconhece o valor de um trabalho feito com empenho … contribui em larga medida 

para uma boa auto-estima profissional do docente, que se repercute inevitavelmente no 

relacionamento com todos os elementos da comunidade escolar…”. Outro docente refere 

que o clima de escola depende “…das relações interpessoais que se estabelecem, da 

confiança e estímulo…”. 

Relacionado com as relações interpessoais, um docente menciona que o Presidente do 

Conselho Executivo faz “…sentir de diferentes maneiras (por exemplo, delicadeza no 

trato, o cumprimento afectuoso, o sorriso fácil e aprazível, o respeito por todos, a 

frontalidade, o elogio directo, a compreensão perante dificuldades pessoais, …). Outro  

alude ao “…sentido de confiança e ajuda …”.E, outro afirma que existe “… uma boa 

relação entre todos …”. Dentro do mesmo tema um professor diz que “…o bom clima que 

se vive nesta escola é influenciado pela boa gestão…”. 
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Na categoria comunicação, considerada como um processo dinâmico e essencial ao bom 

funcionamento do Agrupamento, a capacidade de ouvir é particularmente importante para 

o estabelecimento de relações de cooperação (Friend & Cook, 2000). Neste ponto, um 

docente considera que “… existe uma boa relação entre o Presidente do Conselho 

Executivo e o corpo docente porque este procura dialogar quando há questões menos 

claras entre os vários intervenientes da comunidade escolar, clarificando-as e criando um 

bom clima na escola…”, outro docente menciona que o Presidente do Conselho Executivo 

“… mantém todos os funcionários informados…”.  

Na categoria conflituosidade e considerando que esta interfere no ritmo de trabalho do 

Agrupamento, gerando mal entendidos, degradação das relações pessoais que impedem o 

envolvimento de todos na consecução dos objectivos, levando a que os docentes se 

preocupem mais com seus interesses pessoais e não com os do Agrupamento (Bothwell, 

1991) alguns docentes referem que o Presidente do Conselho Executivo tende a “… 

resolver conflitos…”, “…serenar questões…”, que é “…alguém que se pauta pela justiça 

(no seu sentido mais lato), pela coerência e por valores com os quais nos identificamos, é 

mais fácil sentir um clima de tranquilidade e confiança na escola…” e que, no dizer de 

outro docente “… actua de uma forma conforme e justa…”. 

Na categoria cooperação é relevante referir que Friend & Cook (2000) consideram que a 

cooperação envolve partilha de decisões, visando atingir objectivos comuns. Nesta 

categoria alguns docentes referem que o Presidente do Conselho Executivo ressalta a 

importância de “…cooperar com todos os colegas, para que haja um trabalho em 

equipa…”, “…faz com que todos se sintam queridos e envolvidos de forma responsável no 

funcionamento e desenvolvimento dos projectos abraçados pela escola…”, outros docentes 

realçam “…o empenho e dedicação no desenvolvimento do seu trabalho contribui para 

que toda a comunidade educativa se sinta envolvida e co-responsabilizada...” e também 

“…a disponibilidade, a abertura, o sentido de acção e de partilha, o reconhecimento dos 

outros, o exemplo e a capacidade de ouvir os outros e com eles, colectivamente, ajudar a 

construir a escola…”. 

Na categoria liderança alguns docentes relacionam-na com o clima vivenciado no 

Agrupamento dizendo que “…o clima de escola que se vive na escola é o espelho da 

actuação do Presidente do Conselho Executivo…”, e que “…se o Presidente não for um 

bom líder o clima da escola transparecerá sempre essa dificuldade…”. 
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5.3 – Conclusão  

 

Da análise dos dados observou-se que o Agrupamento de Escolas apresenta características 

associadas a várias perspectivas das teorias organizacionais, porque tal como qualquer 

outra organização não é possível enquadrá-la num único modelo teórico das organizações. 

Tendo estes pressupostos presentes, conclui-se que o Agrupamento funciona, entre outros, 

segundo o modelo burocrático9 que se baseia, de acordo com Beetham (1988), na 

hierarquia de autoridade; divisão de trabalho; competência técnica; normas de 

procedimento para actuação no cargo; normas que controlam o comportamento dos 

funcionários; autoridade limitada do cargo; ênfase nas comunicações escritas, revela 

características de uma organização aprendente10 ao existirem incentivos para inovar, sendo 

dirigido para objectivos e onde é promovida a aprendizagem individual e colectiva, por 

forma a alcançar as finalidades da organização, apresenta, também, traços da escola das 

relações humanas11 ao dar relevância à participação dos docentes, no que se refere às 

tomadas de decisão e à audição dos mesmos tendo em vista uma boa comunicação dentro 

da organização. 

No que se refere à supervisão das práticas profissionais os docentes efectuam um 

acompanhamento das práticas pedagógicas, ao nível da elaboração de projectos e 

programas curriculares e da realização de reuniões de articulação entre ciclos de ensino, 

criam um clima relacional construtivo, preocupam-se com as necessidades dos docentes 

dando-lhes apoio, promovem a reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas que visam 

preparar professores mais conscientes e analíticos relativamente ao seu trabalho. 

Curiosamente, essa reflexão não é depois assinalada como promotora da auto e hetero - 

avaliação dos docentes, o que levanta algumas dúvidas sobre a forma como é realizada a 

reflexão sobre as práticas. De facto, parece continuar a verificar-se uma reacção de 

desconforto perante a possibilidade de abrirem as suas salas de aula a outros colegas. Não é 

despiciendo mencionar que os coordenadores reportam formalmente as actividades 

realizadas no âmbito da coordenação ao Presidente do Conselho Executivo. 

                                                 
9 Respostas dos docentes ao questionário, questões A1 A7, A8, A10, B2, B3, B8, C2, C3 e C11 
10 Respostas dos docentes ao questionário, questões A3, A4, A11, A12, B10, B11, B12, C1, C7, C8, C10 e 
C12.  
11 Respostas dos docentes ao questionário, questões A4,A9, B1, B11, C3, C6, C9. 
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Conclui-se, pelo que os docentes referem, que os coordenadores ao efectuarem a 

supervisão das práticas profissionais revelam comportamentos de supervisão12 que se 

traduz no papel de apoio, de escuta, colaboração activa na elaboração de projectos e 

programas curriculares e zelam para o seu cumprimento, não exercendo, em pleno, a 

supervisão da gestão das aprendizagens (Neríci, 1981; Oliveira-Formosinho, 2004; 

Alarcão, 2000). 

No que se refere ao estilo de liderança exercido pelo Presidente do Conselho Executivo, 

pode-se concluir que os docentes o consideram predominantemente como um líder 

transformacional. Neste sentido, os docentes referem que o Presidente do conselho 

Executivo apresenta como características principais o facto de ser carismático, inspirado e 

demonstrar consideração pelos docentes que consigo trabalham. É dinâmico e demonstra 

uma visão sobre o que deseja para a sua organização, conforme fica explícito em algumas 

das respostas à questão aberta, onde os docentes mencionam que se sentem contagiados 

pelo empenho, entusiasmo e pelo envolvimento de todos nos projectos do Agrupamento 

(Bass, 1985; Rego, 1998). 

As respostas dos docentes apontam, também, para um Presidente do Conselho Executivo 

que apresenta algumas características de um líder transaccional principalmente no que se 

refere à delegação de responsabilidades, que quase nunca acontece, assim como ao 

exercício de um controle sistemático sobre o funcionamento do Agrupamento que faz com 

que no dizer de um docente se sinta espartilhado.  

Desta análise, pode-se concluir, em conformidade com o pensamento de Chiavenato 

(1983) que não existe um estilo de liderança válido para todas as situações. O mesmo autor 

(2000: 140) considera que o verdadeiro líder é aquele que é capaz de se ajustar a um 

grupo particular de pessoas sob condições extremamente variadas. 

No que diz respeito às dimensões que caracterizam o clima de escola: 

motivação/satisfação, conflituosidade, cooperação e comunicação, da análise dos dados 

conclui-se que, no que concerne à motivação/satisfação dos docentes, existe uma elevada 

satisfação por trabalharem neste Agrupamento, consideram que o seu trabalho é 

reconhecido e valorizado, existem relações amistosas e de confiança entre os docentes e o 

Presidente do Conselho Executivo, sentem-se encorajados a ser inovadores e a desenvolver 

melhores práticas pedagógicas, e sentem que vale a pena dar o melhor de si mesmos na 

                                                 
12 Respostas dos docentes ao questionário, questões A1, A2, A3, A4, A10, A12. 
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realização do seu trabalho. É de realçar que a satisfação é uma das dimensões mais fortes 

do clima e aquela que melhor o pode ajudar a definir (Lobo, 2003).  

Quanto à conflituosidade verifica-se que o Presidente do Conselho Executivo tem o papel 

de conciliador, mas quando existem conflitos estes são resolvidos através da aplicação dos 

normativos legais (Lima, 2001).  

Na dimensão cooperação conclui-se que existe um bom nível de cooperação, os docentes 

trabalham em equipa, o que promove a partilha das suas experiências e saberes. No que 

concerne à comunicação dentro do Agrupamento verifica-se que os docentes percepcionam 

a existência de uma comunicação positiva no que respeita ao fluxo de informação do e para 

o Presidente do Conselho Executivo, assim como entre os docentes e os coordenadores.  

A comunicação é uma dimensão indispensável à realização das actividades educativas. 

Para Bothwell (1991) a comunicação é, também, uma característica importante da 

liderança que deve ser efectuada de forma eficaz para que se realize uma efectiva 

transmissão de informação. 

Da análise dos dados, pode-se identificar o clima como sendo aberto e consultivo 

(tipologia de Likert, 1974, citado em Brunet, 1999). Clima aberto porque, de acordo com 

as percepções dos docentes, o Presidente do Conselho Executivo tem confiança nos 

docentes do Agrupamento, mas é ele que determina os objectivos a serem atingidos, é dele 

a visão global e estratégica que lhe permite definir as metas e elencar prioridades de forma 

a desenvolver o Agrupamento segundo a sua perspectiva. Clima consultivo porque solicita 

as opiniões dos coordenadores das várias estruturas educativas na tomada de decisões das 

políticas educativas do Agrupamento, envolve todos os docentes no desenvolvimento do 

Agrupamento e responsabiliza-os por esse mesmo desenvolvimento. Exerce um controlo 

sistemático sobre todo o Agrupamento embora o nível de satisfação dos docentes seja 

elevado. 
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6 – Conclusão Final e limitações do estudo 

 

 

Esta investigação tinha como objectivos saber se as práticas dos coordenadores se orientam 

pelos pressupostos da supervisão escolar, verificar se a liderança do Presidente do 

Conselho Executivo assume uma dimensão de supervisão da organização escolar e 

relacionar o estilo de liderança do Presidente do Conselho Executivo com o clima de 

escola. 

Da análise de dados efectuada, foi possível observar que a supervisão constitui um 

processo utilizado pelos coordenadores do Agrupamento inscrevendo-se no conjunto de 

actividades orientadas para a organização do contexto educativo e o apoio aos agentes da 

educação com vista à concretização das orientações da escola (Oliveira, 2001:46). 

Verifica-se que entre os papéis que os coordenadores desempenham encontram-se os que 

se relacionam com a elaboração de projectos e de planificação tendo como fim a gestão das 

aprendizagens, para dar cumprimento aos objectivos do projecto educativo.  

Os coordenadores promovem a reflexão sobre as práticas o que, segundo Perrenoud 

(2002:44), permite aos professores construir novos conhecimentos, os quais, com certeza, 

são reinvestidos na acção, possibilitando-lhes conquistar métodos e ferramentas 

conceituais baseadas em diversos saberes e se for possível, conquista-os mediante 

interacção com outros profissionais. Nesta linha de pensamento, Sacristán (1994) citado 

por Roldão (1999), aponta para a reflexividade como uma das dimensões que está presente 

no pleno exercício da profissão docente e que pressupõe a possibilidade, a necessidade e a 

capacidade de o profissional reflectir sobre a função que desempenha, analisar as suas 

práticas à luz dos saberes que possui e como fontes de novos saberes, questionar-se e 

questionar a eficácia da acção que desenvolve no sentido de aprofundar os processos e os 

resultados, os constrangimentos e os pontos fortes, reorientando-a, através da tomada 

fundamentada de decisões, ou da gestão de dilemas. Apesar da componente reflexiva ser 

efectuada, não é grandemente fomentada a componente de auto e hetero-avaliação que 

deveria ser associada à reflexão sobre as práticas pedagógicas com vista a uma melhoria do 

desenvolvimento profissional.  

A observação de aulas e a reflexão sobre as mesmas é, como já anteriormente foi 

mencionado, realizada de forma pouco frequente, sendo esta uma das áreas que sofrerá 
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grandes alterações por força do decreto regulamentar 2/2008 que prevê a observação de 

aulas pelos coordenadores e a sua respectiva avaliação.  

Os coordenadores promovem um clima de diálogo e de inter-ajuda o que facilita as inter-

acções entre professores, quer em termos pessoais quer profissionais, podendo-se envolver 

em tarefas comuns desenvolvendo e partilhando o prazer de trabalhar em conjunto e para o 

mesmo fim.  

Os docentes deste Agrupamento consideram que os coordenadores são sobrecarregados 

com tarefas burocráticas, das quais, por inerência das funções de coordenador fazem parte 

muitas tarefas administrativas/burocráticas que os restantes docentes por vezes 

desconhecem. 

Resumindo, os coordenadores ao supervisionarem as práticas profissionais desenvolvem 

competências associadas a práticas de planificação; de organização; de apoio; de 

motivação; de comunicação, pode assim dar-se resposta positiva à primeira grande 

pergunta de investigação uma vez que apesar de não executarem todas as dimensões que 

são exigidas a um supervisor escolar realizam muitas delas. 

Um Agrupamento de escolas não é apenas um conjunto de pessoas onde uns são docentes, 

outros alunos e outros pessoal não docente. O Agrupamento de escolas é um todo, deve 

existir alguém que organize e coordene o seu funcionamento, permita estabelecer 

prioridades, definir responsabilidades e deveres, avaliar as actuações, estabelecer e manter 

redes de comunicação entre toda a comunidade educativa. Para viabilizar o explicitado é 

necessário um Presidente do Conselho Executivo que demonstre competências para 

estabelecer os esquemas integradores necessários à indispensável diferenciação, para gerir 

e liderar eficazmente, para motivar e comunicar uma visão apelativa do que se quer para o 

Agrupamento, para dar corpo à concretização do Projecto Educativo, reconhecer e utilizar 

as potencialidades existentes dentro dos recursos humanos postos à sua disposição. Um 

Presidente do Conselho Executivo que implemente e desenvolva a autonomia, a inovação e 

a criatividade ou seja um líder transformacional. Estes são os líderes que, Lopes e Reto 

(1991), consideram terem como características principais o facto de serem carismáticos, 

serem inspirados e demonstrarem consideração pelos seus colaboradores. Neste caso em 

concreto, o Presidente do Conselho Executivo é dinâmico e demonstra uma visão sobre o 
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que deseja para a sua organização que deve provir de uma articulação adequada das 

opiniões e ideias (Rego, 1998:398) de todos os implicados.  

A supervisão constitui um processo utilizado por elementos que no Agrupamento/Escola, 

têm responsabilidade por um ou outro aspecto dos objectivos escolares mas dependem 

directamente dos outros (docentes) para os ajudar na consecução desses objectivos 

(Sergiovanni & Starrat, 1986).  

No estudo realizado, verifica-se que o líder deste Agrupamento, em concreto, exerce 

também as funções de supervisor dentro da vertente de liderança que a supervisão 

comporta. Assim, o Presidente do Conselho Executivo preocupa-se com as necessidades de 

formação dos docentes, o que se enquadra no pensamento de Alarcão (2001:19) para quem 

uma das funções do processo de supervisão consiste em (…) fomentar ou apoiar contextos 

de formação que, traduzindo-se numa melhoria da escola, se repercutem num 

desenvolvimento profissional dos agentes educativos (professores, funcionários) e na 

aprendizagem dos alunos que nela encontram um lugar, um tempo e um contexto de 

aprendizagem (…).  

O Presidente do Conselho Executivo transmite à comunidade educativa a visão que tem 

para o desenvolvimento do Agrupamento através do Projecto Educativo e mobiliza os 

docentes, para a concretização do mesmo, solicitando a sua cooperação. Este processo de 

actuação é defendido por Alarcão (2003: 87) ao afirmar que o Projecto Educativo é uma 

construção social cujo processo de elaboração implica a tomada de decisões em relação a 

valores educativos.  

São também de realçar as relações pessoais de amizade e confiança do Presidente do 

Conselho Executivo com os restantes docentes que remetem para um clima de apoio e de 

entre ajuda.   

Em síntese, e dando resposta à questão investigativa, sobre se o estilo de liderança do 

Presidente do Conselho Executivo se enquadra nos pressupostos da supervisão escolar, 

responder-se-á de forma afirmativa, porque este está atento às necessidades de formação 

dos docentes; solicita a cooperação de todos para concretização do Projecto Educativo; 

revela relações de amizade e confiança; estimula atitudes de avaliação dos processos de 

educação e dos resultados de aprendizagem obtidos pelos alunos, responsabilizando os 

docentes pelos mesmos. Em suma, é o agente de desenvolvimento do Agrupamento. 
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O Presidente do Conselho Executivo, ao criar uma estrutura capaz de aglutinar os diversos 

elementos que constituem o Agrupamento, tem de assumir não apenas a gestão dos 

aspectos administrativos mas também a cultura do Agrupamento, a fim de desenvolver um 

clima propício à implementação do projecto educativo e à inovação, projectando-a para 

uma escola de qualidade. 

Considerando o Agrupamento de Escolas, uma organização educativa, ele faz parte 

integrante de um subsistema da sociedade, onde ocorrem relações e interacções que 

provocam um clima organizacional próprio de cada comunidade e organização escolar. 

Cada Agrupamento de Escolas, conjuntamente com a comunidade educativa, elabora 

juízos e interpreta inovações, criando mecanismos que permitam desenvolver processos de 

inovação dirigidos à organização escolar. O clima de cada escola pode ainda contribuir 

fortemente para a implementação e desenvolvimento das inovações, uma vez que, 

existindo um bom ambiente de trabalho e um apoio sócio - afectivo, poder-se-á contribuir 

para promover projectos inovadores. 

Likert (1974), citado por Brunet, (1999), tinha como objectivo analisar o clima de escola 

partindo do princípio que são as percepções que definem a natureza do clima e que estas se 

constituem através das relações de causalidade que se estabelecem entre diferentes 

variáveis, assumindo que a matriz do comportamento organizacional está relacionada, por 

um lado com os motivos individuais e sociais e, por outro com a forma como dentro da 

organização o seu Presidente do Conselho Educativo lidera, comunica, influencia, toma 

decisões, planifica, controla e elege os seus objectivos e metas. 

Da análise dos resultados, o que se observa é que o Presidente do Conselho Executivo 

realiza uma liderança de estilo transformacional, o que proporciona nos docentes uma 

maior satisfação e motivação levando a um envolvimento por parte dos actores educativos 

no desenvolvimento do Agrupamento. Verifica-se que não existem problemas ao nível da 

comunicação, sendo esta um elemento básico dentro da organização. É através de uma boa 

comunicação que o Presidente do Conselho Executivo recebe as informações 

indispensáveis ao desempenho das suas funções e é através de uma boa comunicação que 

ele pode transmitir e partilhar a informação necessária ao desenvolvimento de um 

verdadeiro Agrupamento, com uma comunidade educativa motivada e empenhada em 

relação aos objectivos e na transformação da sua visão em acções concretas. 
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Utilizando a estrutura conceptual desenvolvida por Likert (1974) citado por Brunet (1999) 

para caracterizar o clima em função do estilo de liderança exercido, considera-se que os 

docentes manifestam a percepção de um clima aberto e consultivo. A partir deste facto, 

emerge uma circularidade de efeitos positivos para a organização escolar. Esses efeitos 

positivos provocam a envolvência de toda a comunidade educativa no processo de 

construção constante e no desenvolvimento do Agrupamento tornando-o numa organização 

com um projecto e aberta à inovação. 

 O estudo respondeu à pergunta colocada à partida que pretendia conhecer a influência do 

Presidente do Conselho Executivo na estruturação do clima de escola, ao proporcionar 

evidências de uma clara relação entre o clima que se vive na escola e a liderança, 

explicitado de forma clara numa das respostas dos docentes inquiridos …o clima de escola 

que se vive na escola é o espelho da actuação do Presidente do Conselho Executivo. 

Este estudo permitiu, de uma maneira geral, esboçar um conjunto de inferências para esta 

problemática, mas, por si só, não podem ser os únicos indicadores a ponderar no bom 

funcionamento de um Agrupamento.  

Poder-se-ia, também, e continuando numa análise quantitativa ter alargado o estudo aos 

auxiliares de acção educativa, aos funcionários administrativos e aos alunos.  

Poder-se-ia ter realizado um estudo mais aprofundado, de natureza qualitativa onde se 

realizassem entrevistas com os coordenadores e com o Presidente do Conselho Executivo, 

assim como elaborar uma análise documental sobre os documentos elaborados pelos 

diversos departamentos, conselhos de docentes e conselho pedagógico. 

Relativamente às limitações, houve necessidade de tomar opções e restringir o estudo ao 

que se considerou mais essencial. 

O estudo constitui um ponto de partida para investigações centradas dentro do tema da 

supervisão e liderança das organizações escolares, assim como do clima percepcionado na 

Escola. Seria interessante verificar se as várias situações se mantêm após as alterações que 

irão ser efectuadas por força da nova legislação, quer no que diz respeito às funções dos 

coordenadores, quer no que diz respeito à liderança do Presidente do Conselho Executivo e 

de que modo essas alterações irão modificar, ou não, o clima de escola vivenciado por este 

Agrupamento. 
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Anexo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
Exmo. Sr. 
 Presidente do Conselho Executivo 

do Agrupamento de Escolas   

 

Assunto: Solicitação para efectuar um estudo com vista à elaboração de Tese de 

Mestrado em Supervisão subordinada ao tema: Supervisão e Liderança na Organização 

Escolar: que papel na construção do clima de escola. 

 

Tendo em vista a realização da minha Tese de Mestrado em Supervisão, a decorrer no 

âmbito do Protocolo de Cooperação Universidade de Aveiro/ESE de Leiria, encontro-

me neste momento a trabalhar num projecto de investigação subordinado à temática 

Supervisão e Liderança na Organização Escolar: que papel na construção do clima de 

escola sob a orientação da Professora Doutora Lúcia Oliveira. Assim, venho solicitar a 

V. Ex.ª, que se digne autorizar o referido estudo no Agrupamento que tem a honra de 

dirigir. 

A informação de que necessito para elaborar o meu estudo será adquirida através de 

observações à organização escolar; de inquéritos por questionário, que serão aplicados a 

todos os professores em exercício no Agrupamento e de análise aos documentos 

produzidos pelo Agrupamento.  

A participação no estudo é voluntária e todos os dados obtidos serão confidenciais e 

anónimos. As respostas dadas aos questionários serão tratadas com o maior sigilo. 

Certa que dará ao assunto a Sua melhor atenção, agradeço antecipadamente a 

colaboração solicitada. 

 

 

      

 

 

Maria Paula Faria 



 

 

 

 

Anexo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Universidade de Aveiro 

 

Estimado/a Colega 

 

 

Este questionário faz parte de um projecto de investigação no âmbito do Mestrado em 

Supervisão. Tem o propósito de recolher informação sobre a opinião dos professores 

sobre o seu Agrupamento de Escolas. 

Pretende-se, desta forma, obter elementos que possibilitem identificar como é efectuada 

a supervisão no Agrupamento, qual o estilo de liderança exercido pelo Presidente do 

Conselho Executivo e a sua influência no clima de escola. 

Vem-se solicitar a sua preciosa colaboração na resposta ao questionário, em anexo, 

assumindo desde já a completa confidencialidade das suas respostas que serão utilizadas, 

exclusivamente, para efeitos deste estudo. 

Solicita-se-lhe que responda com toda a sinceridade às questões que a seguir lhe serão 

colocadas. Convém ler, com alguma atenção, o conteúdo de cada uma das interrogações/ 

afirmações, sendo necessário que responda a todas sem excepção, bastando assinalar 

com um (X) a resposta que corresponda efectivamente ao que pensa sobre as questões 

colocadas ou dar uma resposta nos espaços reservados para o efeito. 

 Obrigada pela disponibilidade e colaboração prestada. 

 

 

Leiria, 13 de Fevereiro de 2008 

 

 

      __________________________________ 

                                                                              Maria Paula Faria 

 

 

 



QUESTIO�ÁRIO 

 

I – Dados pessoais e profissionais 

 

1. Idade: 

Menos de 30 anos  

De 30 a 45 anos  

Mais de 45 anos  

 

2. Anos de serviço: 

                

 

                         

 

 

 

3. Número de anos de permanência neste Agrupamento de Escolas _______________ 

 

4. Situação profissional: 

 

 

 

 

 

 

5. Nível de ensino que lecciona _____________________________ 

 

6.Formação especializada?       Não    �  

                                                  Sim     �    

  Qual?_________________________________________               

          

 

 

Mais de 25 anos  

De 15 a 25 anos  

De 10 a 15 anos  

Menos de 10 anos  

Professor Titular   

Professor Q. E.  

Professor Q.Z.P.   

Professor Contratado  



7. Exercícios de cargos neste Agrupamento de Escolas? 

                               Sim  �         Não �   

    Em caso afirmativo, assinale qual ou quais e durante quantos anos:        

 

II- Dados de opinião 

Assinale com que frequência, na sua opinião, se verificam as afirmações que se 

seguem, fazendo uma cruz (X) por cima do número correspondente, de acordo 

com a escala seguinte: 

 

1 2 3 4 

nunca algumas vezes bastantes vezes sempre 

 

�ota: Nas afirmações que se seguem, entende-se por coordenador o professor que 

desempenhe qualquer cargo dos que constam na questão 7, excepto membro da 

Assembleia de Escola. 

 

 

 

 

Cargo: Anos 

Membro da Assembleia de Escola  

Membro do Conselho Executivo   

Membro do Conselho Pedagógico  

Coordenador de Departamentos Curriculares 2.º e 3.º ciclos  

Coordenador de Subdepartamento  

Coordenador do Conselho de Docentes   

Coordenador do 1.º C.E.B.  

Coordenador da Educação Pré-escolar  

Director de Turma  

Coordenador do Conselho dos Directores de Turma (2.º e 3.º ciclos)  

Coordenador dos Serviços Especializados de Apoio Educativo  

Coordenador de Projectos  



A – Supervisão das Práticas Profissionais  

 

1 Os coordenadores certificam-se que as práticas dos professores estão em 

conformidade com os objectivos definidos no Projecto Educativo 
1 2 3 4 

2  São elaborados projectos e programas curriculares nas reuniões de 

coordenação 
1 2 3 4 

3 Os coordenadores incentivam e promovem a reflexão sobre as práticas 

pedagógicas com vista a uma melhoria das mesmas 
1 2 3 4 

4 Os coordenadores promovem um clima de diálogo aberto e franco entre os 

professores 
1 2 3 4 

5 Os coordenadores observam aulas dos professores e reflectem com eles sobre as 

mesmas 
1 2 3 4 

6 Os coordenadores promovem a auto e hetero-avaliação dos professores 1 2 3 4 

7 Realizam-se reuniões com vista à articulação entre os vários níveis de ensino 1 2 3 4 

8 Muito do tempo dos coordenadores é destinado a tarefas burocráticas 1 2 3 4 

9 O Presidente do Conselho Executivo estabelece um contacto regular com os 

coordenadores das várias estruturas educativas do Agrupamento com vista à 

coordenação e supervisão das práticas escolares 

1 2 3 4 

10 Os coordenadores superintendem o processo de gestão das aprendizagens, 

cuidando para que seja efectuada e cumprida uma planificação a esse nível 
1 2 3 4 

11 O Presidente do Conselho Executivo conhece as necessidades de formação da 

comunidade escolar e preocupa-se em satisfazê-las 
1 2 3 4 

12 Os coordenadores estão atentos às necessidades dos professores fornecendo-

lhes o apoio necessário 
1 2 3 4 

 

 

B – Liderança na organização escolar 

  

 

O Presidente do Conselho Executivo: 

 

1 
Consulta os coordenadores das várias estruturas educativas na tomada de 

decisões das políticas educativas do Agrupamento 
1 2 3 4 



2 
Está atento e intervém quando ocorrem irregularidades, erros, excepções e 

desvios das regras e orientações do Agrupamento 
1 2 3 4 

3 
Delega responsabilidade nas tomadas de decisões sobre a organização e o 

funcionamento do Agrupamento 
1 2 3 4 

4 
Transmite a convicção de que os objectivos do Projecto Educativo serão 

alcançados 
1 2 3 4 

5 Fala de modo entusiástico acerca daquilo que precisa ser realizado 1 2 3 4 

6 Realça a importância de se ter um forte sentido de missão 1 2 3 4 

7 
Faz transparecer a ideia de que enquanto as coisas vão funcionando não se 

devem alterar 
1 2 3 4 

8 Transmite um sentido de autoridade e confiança 1 2 3 4 

9 Apresenta uma visão motivadora do desenvolvimento da organização escolar 1 2 3 4 

10 

Conhece as potencialidades dos membros da comunidade escolar fazendo uma 

correcta gestão dos recursos humanos para responder às necessidades do 

Agrupamento 

1 2 3 4 

11 
Investe no diálogo com a comunidade escolar promovendo uma cultura de co-

responsabilização pela qualidade do Agrupamento 
1 2 3 4 

12 
Promove a participação da comunidade escolar no processo de auto-avaliação 

do Agrupamento 
1 2 3 4 

 
 
C – O Clima de Escola 
 

1 O trabalho em equipa é uma prática comum no Agrupamento 1 2 3 4 

2 
O Presidente do Conselho Executivo exerce um controle sistemático sobre o 

funcionamento do Agrupamento 
1 2 3 4 

3 
O Presidente do Conselho Executivo estabelece regras e processos que facilitam 

a actividade do professor  
1 2 3 4 

4 Sinto que o meu trabalho é reconhecido e valorizado 1 2 3 4 

5 Os docentes são sobrecarregados com actividades de rotina 1 2 3 4 

6 
Existem relações amistosas e de confiança entre os docentes e o Presidente do 

Conselho Executivo   
1 2 3 4 

7 Os professores são responsabilizados pelo seu trabalho e justificam os 1 2 3 4 



 

 

D – Reflicta sobre a seguinte questão:  

Pensa que existe relação entre a forma como o Presidente do Conselho Executivo actua 

e o clima que se vive na escola? Justifique a sua resposta. 

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

      

 

 

     

resultados académicos dos seus alunos 

8 
Sinto-me encorajado a ser inovador e a desenvolver melhores práticas 

pedagógicas 
1 2 3 4 

9 
Existe uma boa circulação de informações facilitando a comunicação entre os 

docentes, coordenadores e Presidente do Conselho Executivo   
1 2 3 4 

10 Sinto-me implicado no processo de desenvolvimento do Agrupamento 1 2 3 4 

11 
A resolução dos problemas no Agrupamento assenta prioritariamente na 

aplicação dos normativos legais 
1 2 3 4 

12 
Neste Agrupamento, vale a pena dar o melhor de mim na realização do meu 

trabalho 
1 2 3 4 



 

 

 

 

Anexo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Itens associados a cada questão do inquérito por 

questionário 
 

 

A – Supervisão das Práticas Profissionais  

 

Acompanhamento das práticas pedagógicas 

 

A1 - Os coordenadores certificam-se que as práticas dos professores estão em 

conformidade com os objectivos definidos no Projecto Educativo 

A2 -  São elaborados projectos e programas curriculares nas reuniões de coordenação 

A9 - O Presidente do Conselho Executivo estabelece um contacto regular com os 

coordenadores das várias estruturas educativas do Agrupamento com vista à 

coordenação e supervisão das práticas escolares 

A10 - Os coordenadores superintendem o processo de gestão das aprendizagens, 

cuidando para que seja efectuada e cumprida uma planificação a esse nível 

 

 

Promoção da reflexão crítica 

 

A3 -  Os coordenadores incentivam e promovem a reflexão sobre as práticas 

pedagógicas com vista a uma melhoria das mesmas 

A5 -  Os coordenadores observam aulas dos professores e reflectem com eles sobre as 

mesmas 

A6 - Os coordenadores promovem a auto e hetero-avaliação dos professores 

 

 

 

Criação de um clima relacional construtivo 
 

A4 -  Os coordenadores promovem um clima de diálogo aberto e franco entre os 

professores 

 



 

Promoção do desenvolvimento do docente 

 

A12 - Os coordenadores estão atentos às necessidades dos professores fornecendo-lhes 

o apoio necessário 

 

 

Coordenação 
 

A7 -  Realizam-se reuniões com vista à articulação entre os vários níveis de ensino 

A8 -  Muito do tempo dos coordenadores é destinado a tarefas burocráticas 

 

 

 

Formação 

 

A11 -  O Presidente do Conselho Executivo conhece as necessidades de formação da 

comunidade escolar e preocupa-se em satisfazê-las 

 

 

 

B – Liderança na organização escolar 

 

 

Liderança transformacional/ consideração individualizada 

Teoria caminho – objectivos/Liderança participativa 

Modelo de Vroom/ Yetton/ Yago 

 

B1 - Consulta os coordenadores das várias estruturas educativas na tomada de decisões 

das políticas educativas do Agrupamento 

 

 

 



Modelo situacional de Hersey e Blanchard/ estilos de liderança apropriados para 

níveis de maturidade 

Liderança transformacional/ consideração individualizada 

Modelo de Vroom/ Yetton/ Yago 

 

 

B3 -  Delega responsabilidade nas tomadas de decisões sobre a organização e o 

funcionamento do Agrupamento 

 

Modelo situacional de Hersey e Blanchard/ estilos de liderança apropriados para 

níveis de maturidade 

Liderança transformacional/ consideração individualizada 

Teoria caminho – objectivos 

 

B10 - Conhece as potencialidades dos membros da comunidade escolar fazendo uma 

correcta gestão dos recursos humanos para responder às necessidades do Agrupamento 

 

Liderança transformacional/ consideração individualizada 

Modelo de Vroom/ Yetton/ Yago 

Teoria caminho – objectivos 

 

B11 - Investe no diálogo com a comunidade escolar promovendo uma cultura de co-

responsabilização pela qualidade do Agrupamento 

 

 

Liderança transformacional / motivação inspiracional 

Teoria caminho – objectivos 

Modelo de Vroom/ Yetton/ Yago 

 

 

B4 - Transmite a convicção de que os objectivos do Projecto Educativo serão 

alcançados 

 

 



Liderança transformacional / motivação inspiracional 

Teoria caminho – objectivos 

 

B5 - Fala de modo entusiástico acerca daquilo que precisa ser realizado 

 

Liderança transformacional / motivação inspiracional 

Teoria caminho – objectivos 

 

B9 - Apresenta uma visão motivadora do desenvolvimento da organização escolar 

 

Liderança transformacional / influência idealizada 

 

B6 - Realça a importância de se ter um forte sentido de missão 

 

Liderança transformacional / influência idealizada 

Teoria caminho – objectivos 

 

B8 - Transmite um sentido de autoridade e confiança 

 

 

Liderança transaccional/ gestão por excepção activa 

Modelo situacional de Hersey e Blanchard 

 

B2 -  Está atento e intervém quando ocorrem irregularidades, erros, excepções e desvios 

das regras e orientações do Agrupamento 

 

 

Liderança transaccional /gestão por excepção passiva 

 

B7 - Faz transparecer a ideia de que enquanto as coisas vão funcionando não se devem 

alterar 

 

 

 



 

Liderança educativa e pedagógica 

 

B12 -  Promove a participação da comunidade escolar no processo de auto-avaliação do 

Agrupamento 

 

 

 

 

C – O Clima de Escola 

 

Cooperação 

 

C1 - O trabalho em equipa é uma prática comum no Agrupamento 

 

 

Motivação/Satisfação 

 

 

C2 - O Presidente do Conselho Executivo exerce um controle sistemático sobre o 

funcionamento do Agrupamento 

C3 - O Presidente do Conselho Executivo estabelece regras e processos que facilitam a 

actividade do professor 

C4 - Sinto que o meu trabalho é reconhecido e valorizado 

C5 - Os docentes são sobrecarregados com actividades de rotina 

C6 - Existem relações amistosas e de confiança entre os docentes e o Presidente do 

Conselho Executivo   

C7 - Os professores são responsabilizados pelo seu trabalho e justificam os resultados 

académicos dos seus alunos 

C8 - Sinto-me encorajado a ser inovador e a desenvolver melhores práticas pedagógicas 

C10 - Sinto-me implicado no processo de desenvolvimento do Agrupamento 

C12 - Neste Agrupamento, vale a pena dar o melhor de mim na realização do meu 

trabalho 



Comunicação 

 

C9 - Existe uma boa circulação de informações facilitando a comunicação entre os 

docentes, coordenadores e Presidente do Conselho Executivo   

 

 

 

Conflituosidade 

 

C11 - A resolução dos problemas no Agrupamento assenta prioritariamente na 

aplicação dos normativos legais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Anexo 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Resposta aberta dos questionários 
 

Na pergunta aberta responderam 37 docentes. 

 

1 - Sim. 

 O empenho e dedicação no desenvolvimento do seu trabalho contribui para que toda a 

comunidade educativa se sinta envolvida e co-responsabilizada. A preocupação com a 

formação de todos os docentes é muito importante pois contribui para a melhor 

qualidade de trabalho, tanto para alunos como para os docentes. Revela um estudo 

profundo sobre questões de educação e que vai transmitindo a quem está por perto. 

 

2 - Sim.  

Devido à abertura e sensibilidade demonstrada perante as situações apresentadas. 

 

 

3 - No sentido em que, se os docentes sentiram segurança no Presidente do C. E., 

também transmitirão essa segurança. Serão como um reflexo dessa actuação. 

 

4 – Acho que existe uma boa relação entre o P. C. E. e o corpo docente porque este 

procura dialogar quando há questões menos claras entre os vários intervenientes da 

comunidade escolar, clarificando-as e criando um bom clima na escola. 

 

5 – Sim, devido ao Sr. Presidente, ser dinâmico, activo, informado e mantém todos os 

funcionários informados. 

 

6 – Sim. 

 

7 – Penso que sim, se sentimos que o Presidente do Conselho Executivo actua de uma 

forma conforme e justa, o clima que se vai viver na escola será sempre melhor do que se 

sentisse que está a ser alvo de injustiças. 

 



8 – São dois factores indissociáveis, o modo de actuação do Presidente condiciona todo 

um processo de actuação dos professores e a vivência das escolas. É impossível tal não 

acontecer pois os professores sentem-se “espartilhados” na forma de gerir o 

agrupamento seja ele qual for. 

O agrupamento funciona conforme o modo de actuação do presidente com menor ou 

maior flexibilidade. 

 

9 – Sim.  

Se o presidente não for um bom líder o clima da escola transparecerá sempre essa 

dificuldade. 

 

10 – Se não houvesse uma boa liderança o clima seria de insegurança, de 

instabilidade… o que não se verifica. 

 

11 – Sim. 

 O presidente deve ter uma boa liderança e uma boa relação entre todos. 

 

12 – Na minha opinião, todos os membros do Conselho Executivo tentam actuar e 

melhorar o clima das escolas. 

O apoio do Conselho Executivo é sempre crucial para a satisfação dos docentes e para o 

sucesso dos alunos. 

 

13 – Penso que o facto de o Presidente do C. E. se empenhar e mostrar entusiasmo no 

seu trabalho acaba por “contagiar” a dinâmica do Agrupamento. A sua gestão revela-se 

bastante eficaz, o que se traduz claramente no esquema organizativo do agrupamento. 

 

14 – Penso que sim. 

 Ao ser uma pessoa aberta do meu ponto de vista, facilita a motivação dos docentes. 

 

15 – O Presidente do C. E. deve ser a “força motriz” da organização e principal agente 

de motivação da comunidade escolar. 

A disponibilidade, a abertura, o sentido de acção e de partilha, o reconhecimento dos 

outros, a colegialidade, o desenvolvimento dos outros, o exemplo e a capacidade de 

ouvir os outros e com eles, colectivamente, ajudar a construir a escola é fundamental. 



 

16 – O Presidente do C.E. condiciona decisivamente o clima da escola. Promovendo a 

participação e valorizando essa participação, gerindo de forma partilhada, resulta um 

clima de escola motivador. 

Se o Presidente do C.E. opta por uma gestão autista os professores limitam-se a uma 

participação superficial não se sentindo parte integrante da escola. 

 

17 – Penso que existe uma forte relação entre a forma como o Presidente do Conselho 

Executivo actua e o clima que se vive na escola.  

O Presidente deste C.E. é uma pessoa bastante exigente e preocupada com a imagem do 

Agrupamento e tenta incutir nos restantes professores a ideia de que é necessário ser-se 

profissional, empenhado e cooperar com todos os colegas, para que haja um trabalho em 

equipa. 

 

18 – É óbvio que sim.  

Um Presidente do Conselho Executivo que não demonstre “mão firme” quando a 

situação o exige motiva a displicência do resto dos intervenientes o que, a longo prazo, 

irá prejudicar o clima de Escola. 

 

19 – Nitidamente. 

É evidente que o clima de escola que se vive na escola é o espelho da actuação do 

presidente do conselho executivo. 

 

20 – Claro que sim!  

A relação que se estabelece entre o Presidente do Conselho Executivo e a comunidade 

educativa determina todo o meio envolvente. Este é determinante para o desenrolar de 

todo o processo educativo dos alunos da escola! 

 

 

21 – Sim.  

O clima na escola depende muito das relações interpessoais que se estabelecem, da 

confiança e estímulo dados pela chefia. 

Pode ser a diferença entre estar de “boa - vontade” ou estar de “má -  vontade” com as 

implicações que isso terá no rendimento pessoal. 



 

22 - Sem dúvida!  

O Presidente do Conselho Executivo é o comandante de bordo, se ele não cultivar o 

clima de escola, este pode ficar comprometido. Ele tem que levar “o barco a bom 

porto”, promovendo a harmonia, o espírito de equipa, remando todos no mesmo sentido. 

A atitude do comandante Vê-se nos seus “marinheiros”. 

 

23 – É óbvio, para mim, que sim.  

Sendo um líder, é difícil que não se faça um esforço no sentido de ir ao encontro das 

metas estabelecidas. 

Sendo alguém que se pauta pela justiça (no seu sentido mais lato), pela coerência e por 

valores com os quais nos identificamos, é mais fácil sentir um clima de tranquilidade e 

confiança na escola. Compete, em grande medida a esse presidente, que o promova. 

Assim é mais fácil exigir/responsabilizar e ser ouvido. 

 

24 – Penso que sim.  

O “modelo” de liderança utilizado pelo Presidente do Conselho Executivo contribui 

sempre para o dinamismo que se vive nas escolas, tanto a nível do trabalho 

desenvolvido como no clima que se vive. 

As atitudes; a motivação; o relacionamento interpares depende muito do Executivo. 

Serenar questões, resolver conflitos, apontar novos caminhos é fundamental num 

Agrupamento e, sem dúvida, o Conselho Executivo é o motor de toda esta engrenagem. 

 

25 – Sem dúvida que existe.  

O Presidente do Conselho Executivo faz com que todos se sintam queridos e envolvidos 

de forma responsável no funcionamento e desenvolvimento dos projectos abraçados 

pela escola e valoriza aqueles que efectivamente se empenham nesse sentido. O facto de 

fazer sentir de diferentes maneiras (por exemplo, delicadeza no trato, o cumprimento 

afectuoso, o sorriso fácil e aprazível, o respeito por todos, a frontalidade, o elogio 

directo, a compreensão perante dificuldades pessoais, …) o reconhecimento e o valor de 

um trabalho feito com empenho, seja o envolvimento em projectos específicos, seja o 

trabalho lectivo mais abrangente, contribui em larga medida para uma boa auto-estima 



profissional do docente, que se repercute inevitavelmente no relacionamento com todos 

os elementos da comunidade escolar. 

 

26 – Sim porque tem uma personalidade envolvente e consegue levar quase todos e 

envolvê-los na prossecução dos seus objectivos e do Agrupamento. 

 

27 – Sim. 

 

28 – Sim, principalmente no que se refere ao sentido de confiança e ajuda. 

 

29 – Sim. Alguns docentes sentem-se de certo modo afastados recaindo sempre 

determinado trabalho sobre um mesmo grupo de pessoas. 

Os docentes, nem todos são envolvidos em determinadas tarefas. Parece existir, da parte 

do Presidente, um grupo que reúne a sua confiança e ao qual é sempre entregue 

determinado trabalho. 

 

30 – Sem sombra de dúvida. 

 

31 – Sem dúvida!  

Sinto que o bom clima que se vive nesta escola é influenciado pela boa gestão, a todos 

os níveis, do presidente do Conselho Executivo. 

 

32 – Sim, existe. 

 

33 – Sem dúvida nenhuma.  

Um Presidente do C.E. deve saber exercer a sua autoridade sem autoritarismo, 

motivando os docentes a dar o seu melhor, num clima de reprocidade. 

 

34 – Penso que sim, pois a exigência burocrática por parte do conselho executivo 

origina uma sobrecarga aos docentes e como tal, pouco é o tempo e a disponibilidade na 

reflexão e na preparação das aulas com vista a melhoria do processo ensino-

aprendizagem. 

 

35 – Claro que sim. 



 

36 – Sim.  

Prefiro não responder. 

 

37 – Decerto que sim.  

Prefiro não justificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 5 
 

 
 
 
 

 
 
 



Grelha de análise da questão aberta do questionário 
 

 

Pensa que existe relação entre a forma como o Presidente do Conselho Executivo actua 

e o clima que se vive na escola? Justifique a sua resposta. 

 

Pergunta: Pensa que existe relação entre a forma como o Presidente do Conselho 

Executivo actua e o clima que se vive na escola? 

 

Respostas: 

13 – Sim 

5 - Sem dúvida 

4 - Penso que sim  

2 - É óbvio que sim 

Nitidamente. 

Claro que sim! 

Decerto que sim 

O Presidente do C.E. condiciona decisivamente o clima da escola 

São dois factores indissociáveis 

Penso que existe uma forte relação entre a forma como o Presidente do Conselho 

Executivo actua e o clima que se vive na escola 

 

As justificações são as seguintes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tema   Categorias  Unidades de Registo  
O apoio … é sempre crucial para a satisfação dos docentes e 
para o sucesso dos alunos… 
Ao ser uma pessoa aberta … facilita a motivação dos docentes. 

 
… o reconhecimento e o valor de um trabalho feito com 
empenho … contribui em larga medida para uma boa auto-
estima profissional do docente… 
…motivando os docentes a dar o seu melhor, num clima de 
reprocidade. 

 
…a exigência burocrática … origina uma sobrecarga aos 
docentes…  
 
…pouco é o tempo e a disponibilidade na reflexão e na 
preparação das aulas com vista a melhoria do processo ensino-
aprendizagem. 
… valoriza aqueles que efectivamente se empenham… 
…os professores sentem-se “espartilhados” na forma de gerir o 
agrupamento seja ele qual for. 
Se não houvesse uma boa liderança o clima seria de 
insegurança, de instabilidade… o que não se verifica. 
… o bom clima que se vive nesta escola é influenciado pela boa 
gestão… 
… o reconhecimento e o valor de um trabalho feito com 
empenho … contribui em larga medida para uma boa auto-
estima profissional do docente, que se repercute 
inevitavelmente no relacionamento com todos os elementos da 
comunidade escolar. 
… sentido de confiança e ajuda. 
O clima na escola depende muito das relações interpessoais que 
se estabelecem, da confiança e estímulo … 
Pode ser a diferença entre estar de “boa - vontade” ou estar de 
“má -  vontade” … 
A relação que se estabelece entre o Presidente do Conselho 
Executivo e a comunidade educativa determina todo o meio 
envolvente.  
… uma boa relação entre todos. 
…o relacionamento interpares depende muito do Executivo 
O facto de fazer sentir de diferentes maneiras (por exemplo, 
delicadeza no trato, o cumprimento afectuoso, o sorriso fácil e 
aprazível, o respeito por todos, a frontalidade, o elogio directo, 
a compreensão perante dificuldades pessoais, …) 
…contribui para a melhor qualidade de trabalho, tanto para 
alunos como para os docentes 
… exercer a sua autoridade sem autoritarismo… 

C
lim

a 
d

e 
E

sc
ol

a 

Satisfação 

… tem que levar “o barco a bom porto”, promovendo a 
harmonia … remando todos no mesmo sentido. 

 



Tema             Categorias              Unidades de Registo 
Revela um estudo profundo sobre questões 
de educação e que vai transmitindo… 
… ser ouvido. 
… existe uma boa relação entre o P. C. E. e 
o corpo docente porque este procura 
dialogar quando há questões menos claras 
entre os vários intervenientes da 
comunidade escolar, clarificando-as e 
criando um bom clima na escola. 
… dinâmico, activo, informado… 
… mantém todos os funcionários 
informados. C

lim
a 

d
e 

E
sc

ol
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Comunicação 

… empenhar e mostrar entusiasmo no seu 
trabalho acaba por “contagiar” a dinâmica 
do Agrupamento… 
 
 
 

Tema             Categorias  Unidades de Registo 
Sendo alguém que se pauta pela justiça (no seu 
sentido mais lato), pela coerência e por valores 
com os quais nos identificamos, é mais fácil 
sentir um clima de tranquilidade e confiança na 
escola. 
… resolver conflitos…  
Serenar questões… 
…apontar novos caminhos… 
… actua de uma forma conforme e justa… 
…tem uma personalidade envolvente e 
consegue levar quase todos … 
…o modo de actuação … condiciona todo um 
processo de actuação dos professores e a 
vivência das escolas… 

 

C
lim

a 
d

e 
E

sc
ol
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Conflituosidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tema             Categorias  Unidades de Registo 
…tenta incutir nos restantes professores a ideia de 
que é necessário ser-se profissional, empenhado … 
…cooperar com todos os colegas, para que haja 
um trabalho em equipa. 
A disponibilidade, a abertura, o sentido de acção e 
de partilha, o reconhecimento dos outros, o 
exemplo e a capacidade de ouvir os outros e com 
eles, colectivamente, ajudar a construir a escola é 
fundamental. 
…a colegialidade… 
…o espírito de equipa… 
As atitudes… 
…o desenvolvimento dos outros… 
A preocupação com a formação de todos os 
docentes é muito importante… 
A disponibilidade, a abertura, o sentido de acção e 
de partilha, o reconhecimento dos outros… 
Devido à abertura e sensibilidade demonstrada 
perante as situações apresentadas. 
…exigir/responsabilizar 
…faz com que todos se sintam queridos e 
envolvidos de forma responsável no 
funcionamento e desenvolvimento dos projectos 
abraçados pela escola… 
… envolvê-los na prossecução dos seus 
objectivos… 
… contribui sempre para o dinamismo que se vive 
nas escolas, tanto a nível do trabalho desenvolvido 
como no clima que se vive 
O empenho e dedicação no desenvolvimento do 
seu trabalho contribui para que toda a comunidade 
educativa se sinta envolvida e co-responsabilizada. 

C
lim

a 
d

e 
E

sc
ol

a 

Cooperação 

Sendo um líder, é difícil que não se faça um 
esforço no sentido de ir ao encontro das metas 
estabelecidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Categoria                            Unidades de Registo 
… é o comandante de bordo, se ele não cultivar o clima de 

escola, este pode ficar comprometido… 
…o clima de escola que se vive na escola é o espelho da 

actuação do presidente do conselho executivo. 
Se opta por uma gestão autista os professores limitam-se a 
uma participação superficial não se sentindo parte 

integrante da escola. 
O presidente deve ter uma boa liderança… 

Se não houvesse uma boa liderança o clima seria de 
insegurança, de instabilidade… o que não se verifica. 
Se o presidente não for um bom líder o clima da escola 
transparecerá sempre essa dificuldade. 
O agrupamento funciona conforme o modo de actuação 
do presidente com menor ou maior flexibilidade. 
…se os docentes sentiram segurança no Presidente do C. 
E., também transmitirão essa segurança. Serão como um 
reflexo dessa actuação. 

L
id

er
an

ça
 

… uma pessoa bastante exigente e preocupada com a 
imagem do Agrupamento… 

 
 




